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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  คือ ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลอิสาณ อ า เภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน 18,391 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ   
ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 391  
ค น  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น
แบบสอบถาม  มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t–test)  และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe/)  ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอิ
สาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม ด้ านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และด้ าน เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว ตามล าดับ 
 2.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดย เพศหญิง
มีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการด าเนินการ

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย ์สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
 



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

115 

สูงกว่าเพศชาย ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
 3.  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ไม่แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 
       The purposes of this study were to 
study and compare operations in public 
service of I-San Subdistrict Municipality, 
Muang district,  Burirum province classified 
by personal factors such as gender and 
occupation. Population used in the study 
consisted of 18,391 people in the area. 
Samples  were 391 people by Taro Yamane 
method.  The questionnaire with rating scale 
was used as a tool. The data were analyzed 
by using percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), 
and least significant difference by Scheffe’s 
method. 
 The results of the study revealed 
that: 

1. The people’s opinions on the 
operations in public service of I-San 
Subdistrict Municipality, Muang district,  
Burirum province in overall were at high 
level, ranked by descending; utilities and 
infrastructure, public health and the 
environment, education, religion and culture 
and economic and tourism respectively. 

2. The opinion of people with 
different gender was not different as a whole.  
When considering by aspect, it found that 
people had different opinion on economic 
and tourism , ducation, religion and 
culture  which was statistically significant at 
.01 level.  Female’s opinion on Subdistrict 
Municipality’s operations was higher than 
male’s. The others were not different. 

3. The opinion of people with 
different occupation was not different on the 
operations in public service of I-San 
Subdistrict Municipality. 
 
บทน า 
 ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น  
กฎหมายสูงสุดที่หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งมีหน้าที่
ในการด าเนินงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติโดย
เคร่งครัดคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และในการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   2540  
นับเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี  
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนอย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองของประเทศไทย  โดย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์มุ่งกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น  โดยมีบทบัญญัติอย่างชัดเจน
ว่ารัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง
ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นเองได้และพัฒนา
เศรษฐกิจให้ทั่วถึงเท่าเทียมรวมทั้งยังได้แสดง
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เจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดให้มีความ
พร้อมเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่โดยค านึงถึง เจตนารมณ์ของ
ประชาชน  นอกจากนี้ ยั งได้ระบุถึงการ
ปกครองท้องถิ่นซึ่งต้องพัฒนากระจายอ านาจ
ให้ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง
ให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติก าหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอ านาจซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นฐานรากของการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองสามารถจัดการ
บริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมก าหนดทิศทางตรวจสอบก ากับดูแล
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นดังกล่าวมีความส าคัญ
ต่อระบบการบริหารภาครัฐทั้ งราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายโอนงานเงินคน
และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการจาก
ส่วนกลางซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบ
ใหม่ๆที่เกิดขึ้นการปรับบทบาทโครงสร้าง
วิธีการท างานและแนวทางดาเนินงานที่
ส าคัญๆทั้งในระดับภูมิภาคท้องถิ่นและชุมชน
ตลอดจนการสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีพัฒนาจากส่วนต่างๆให้ เข้ามามี
บทบาทในการบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในทุกระดับทั้งนี้เพื่อพัฒนาชีวิต
สนองความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นน าการบริการของรัฐลงสู่ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 
 การจัดท าบริการสาธารณะโดยส่วน
ท้องถิ่น  หมายถึง การจัดท าบริการสาธารณะ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่
องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  
และเมืองพัทยาซึ่งบริการสาธารณะที่จัดท า
โดยส่วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่บริการสาธารณะ
บางประ เภทที่ รั ฐมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ โดย
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะจะถูก
บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท  และใน
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นสามารถสรุปและแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
หลักๆได้ดังนี้  คือบริการสาธารณะทางด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  บริการ
สาธารณะทางด้านงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  บริการสาธารณะทางด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม  และบริการ
สาธารณะทางด้านชีวิตความเป็นอยู่  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์เป็น
ส าคัญ  กล่าวคือการจัดบริการสาธารณะ
จะต้องสอดคล้องและสนองต่อสภาพปัญหา
และความต้องการส่วนรวมของประชาชนทุก
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คนในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นความต้องการของ
ประชาชนที่จะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบาย  
และความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้น
อย่างปลอดภัย (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2547) 
ดังนั้นการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในเขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักของ
การกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น
ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการและปกครองดูแล
ตัวเองได้  มีความสามารถที่จะรับรู้สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาต่างๆ และแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ดีและ
รวดเร็วกว่าราชการส่วนกลาง และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นให้ได้มากที่สุดอย่างแท้จริง 

 จากเหตุผลและความส าคัญในเรื่อง
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา
การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบล อิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์  เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
ด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิ
สาณ  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานด้านการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิ
สาณอ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาการด าเนินงานด้านการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ศึกษาก าหนด
ขอบเขตด้านเนื้อหาโดยศึกษา 4 ด้านได้แก่
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 ขอบเขตด้ านพื้นที่  คื อ  เทศบาล
ต าบลอิสาณ  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1) ตัวแปรอิสระ (Independent  
Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอิสาณ  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่  เพศและอาชีพ 
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 2) ตัวแปรตาม (Dependent  
Variables)  คือ การด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้ าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวและด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่  1  มกราคม-31  มีนาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ  ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวน 18,391 คน (ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์เทศบาลต าบลอิสาณ พ.ศ.2557, 2557: 1) 
  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลอิสาณ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane,  
1973  อ้างใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  
โดยใช้ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ 95 ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ค านวณตามสูตร 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 391.48 คน  
การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 391 คน แล้ว
เลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน โดยค านวณ
ตามสัดส่วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์  จ านวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1 สอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  มี ลั กษณะ เป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนที่  2 สอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท  
(Likert)  โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ออกหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลอิสาณ  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิ เ คราะห์ ความคิด เห็นของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ า เฉลี่ ยและแปล
ความหมาย  ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 
100) 

3) วิ เคราะห์ เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานด้าน
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม
สถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA)  
t–test 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอิ
สาณ  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 198 
คน (ร้อยละ 50.64) รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 193 คน (ร้อยละ  49.36)  ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับราชการ หรือ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจจ านวน 167 คน (ร้อยละ  42.71)  
รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ ส่วนตัว ค้าขาย  
จ านวน  149  คน (ร้อยละ  38.11)  และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน  75  คน  
(ร้อยละ  19.18) 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอิ
สาณ  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความ
คิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x =3.80)  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย เป็น
ดังนี้  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
( x =4.21)  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
( x =3.85) ด้ า นก า รศึ กษ า  ศ าสน าและ
วัฒนธรรม  ( x =3.84)  และด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว  ( x =3.30)  ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  เป็นดังนี้ 
 1 )   ด้ านสาธ ารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( x =4.21)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี 6  
ข้ออยู่ในระดับมาก  และมี  1  ข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย  3  อับดับดังนี้  เทศบาลฯ มีการดูแล 
บ ารุงรักษาสถานที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย
( x =4.48) รองลงมาเทศบาลฯ จัดให้มี
ส ถ า นที่ เ ล่ น กี ฬ า  แ ล ะ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย  
( x =4.45)  และเทศบาลฯ  มีการสร้างและ
บ า รุ ง รั ก ษ า ถนน  แ ล ะ ท า ง ร ะ บ า ย น้ า  
( x =4.38)  ส่วนข้อที่เทศบาลต าบลอิสาณ
ด าเนินการน้อยที่สุดคือ  เทศบาลฯ  มีการ
บริการน้ าประปาอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ 
( x =3.45) 
 2)  ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อม  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
( x =3.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี  5  
ข้ออยู่ในระดับมาก  และมี  2  ข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
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หาน้อย 3 อับดับดังนี้ เทศบาลฯ  มีการ
สนับสนุนและจัดบริการด้านสาธารณสุข เช่น 
การประสานกับสถานบริการด้านสาธารณสุข 
เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ป ร ะ ช า ชน ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ  ( x =4.10)  รองลงมาเทศบาลฯ  
มีการให้บริการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
เช่น โรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดนก โรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นต้น ( x =4.29)  และเทศบาลฯ  มี
การให้บริการแนะน ารักษา ดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สู งอายุ  ผู้พิการและประชาชน  
( x =4.05) ส่วนข้อที่เทศบาลต าบลอิสาณ
ด าเนินการน้อยที่สุดคือ  เทศบาลฯ  มีการเก็บ
ขยะ  มู ลฝอยและสิ่ งปฏิกู ลต่ า งๆ  อย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันโรคต่างๆ  ( x =3.33) 
 3 )  ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x =3.30)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี  3  
ข้ออยู่ในระดับมาก  และมี  4  ข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย  3  อับดับดังนี้  เทศบาลฯ  มีการ
ส่ง เสริมและจัดตั้ งกลุ่มอาชีพ เช่น  กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  ( x =4.11)  
รองลงมาเทศบาลฯ  จัดให้มีศูนย์กลางการซื้อ
ขายสินค้าในหมู่บ้านหรือชุมชน เช่น ตลาด
นัด ( x =3.78) และเทศบาลฯ มีการ
ประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ( x =3.54)  ส่วนข้อที่
เทศบาลต าบลอิสาณด าเนินการน้อยที่สุดคือ  
เทศบาลฯ  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
แหล่งท่องเที่ยว  ( x =2.83) 
 4)  ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วั ฒนธรรม  โ ด ย ร วมอ ยู่ ใ น ร ะดั บม า ก  

( x =3.84)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย  3  อันดับดังนี้  เทศบาลฯ  
มีการกิจกรรมเพื่อท านุ บ ารุงและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง 
เป็นต้น  ( x =4.09)  รองลงมาเทศบาลฯ  มี
การสนับสนุนหรือให้ทุนเพื่อจัดซื้อ จัดหา
วัสดุ สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนใน
พื้นที่  ( x =4.01)  และเทศบาลฯ  มีการ
สนั บสนุ นก า รศึ กษ านอกระบบ   เ ช่ น  
การศึกษานอกโรงเรียน  ( x =3.98)  ส่วนข้อ
ที่เทศบาลต าบลอิสาณด าเนินการน้อยที่สุดคือ  
เทศบาลฯ  มีการจัดบริการส าหรับ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริมส าหรับกลุ่ม
ดังกล่าว  ( x =3.52) 

3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 2 ด้านที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 คือ  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย
ประชาชนเพศหญิงมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ  
มีการด าเนินการสูงกว่าประชาชนเพศชาย  
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่ างกัน  มี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน 
 



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

121 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาที่พบว่าประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลอิสาณ มีความคิดเห็นต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ  ฐิติพงศ์  ทิพย์อักษร  (2554 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลต าบลอิสาณ ได้ให้ความส าคัญด้านการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้เทศบาลต าบลอิสาณ
ยังได้ก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนา  เช่น  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และ
ความสงบสุขของประชาชน  มีการบริหาร
จัดการที่ดีในต าบลอิสาณ โดยประชาชนได้รับ
บริการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่า
เทียมกันและเกิดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
การพัฒนา  (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลอิสาณ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์,  2557 : 2)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเทศบาลต าบลอิสาณ 
ได้ด าเนินการบริการสาธารณะอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ์  
(2550 : บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล
การให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและราย
ด้ านอยู่ ในระดั บมาก   โดยด้ านที่ มี การ
ด าเนินการมากที่สุดคือ ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการในเรื่อง
ดูแล บ ารุงรักษาสถานที่เล่นกีฬาและออกก าลัง
กาย การจัดให้มีสถานที่เล่นกีฬา และออกก าลัง
กาย  การสร้างและบ ารุงรักษาถนน และทาง
ระบายน้ า  แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของ
เทศบาลฯ ในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแล 
รักษาสุขภาพด้วยการจัดสถานที่และเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย นอกจากนี้
เทศบาลฯ ยังดูแลรักษาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คือการสร้างและบ ารุงรักษาถนน และทาง
ระบายน้ า 
 ด้ านสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม 
เทศบาลได้สนับสนุนและจัดบริการด้ าน
สาธารณสุขเช่น การประสานกับสถานบริการ
ด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ  มีการให้บริการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น  นอกจากนี้
เทศบาลฯ  ยังได้ด าเนินการให้บริการแนะน า
รักษา ดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ประชาชน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เทศบาลฯ มีการกิจกรรมเพื่อท านุ บ ารุงและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง 
เป็นต้น  เทศบาลฯ  มีการสนับสนุนหรือให้ทุน
เพื่อจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนแก่
โรงเรียนในพื้นที่  และเทศบาลฯ  มีการ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบ  เช่น  การศึกษา
นอกโรงเรียน  ส่วนด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว เทศบาลฯ  มีการส่งเสริมและจัดตั้ง



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

122 

กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน 
ฯลฯ จัดให้มีศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าใน
หมู่บ้านหรือชุมชน เช่น ตลาดนัด  และเทศบาล  
ได้ประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีเพศและที่มีอาชีพต่างกัน ต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า  ประชาชน
เพศหญิงและเพศชาย  มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลอิสาณ  อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามี 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยประชาชนเพศหญิงมี
ความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการด าเนินการสูง
กว่าประชาชนเพศชาย  ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่
แตกต่างกัน และ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  มี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรรีัมย์ ไม่แตกต่างกัน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1)  เทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ควรจัดบริการน้ าประปาอย่าง
เพียงพอและสม่ าเสมอ 
 2)  เทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการเก็บขยะ มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกัน
โรคต่างๆ 
 3)  เทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์  ควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น 
 4)  เทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ควรจัดบริการส าหรับ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริมส าหรับกลุ่ม
ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการบริ ก า รสาธ ารณะอย่ า งมี
ประสิทธิภาพส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2)  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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