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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก  จ า แนกตาม เพศและระด ับ
การศึกษา  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  
ประชาชนในเขต เทศบาลต าบลบ้านนา  
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ านวน  
5,407  คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค ่าร ้อยละ  ค ่า เฉลี ่ย  ค ่า เบี ่ย ง เบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 

ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา  
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกในภาพรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค ่า เฉลี ่ย จ ากมากไปหาน ้อย  ด ังนี ้ ด ้าน
โครงสร้างพื ้นฐาน ด้านความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน ด้านการเมืองและการบริหาร ด้าน
ค ุณภ าพช ีว ิต ของประชาชน  และด ้าน
ทรั พ ย าก รธ รรมช าติ แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม 
ตามล าดับ 
 2.   ประชาชนที่มี เพศและระดับ
การศึกษาต่างกัน  มีความคาดหวังต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอ
บ้านนา  จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ  :  การบริการสาธารณะ, เทศบาล
ต าบลบ้านนา  
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the people’s expectation 
towards public services of Banna Subdistrict 
Municipality, Banna District, Nakhon Nayok
 Province, classified by gender and 
educational level. The population was 5,407 
people in Banna Subdistrict Municipality, 372 
persons were determined as the sample by Taro 
Yamane’s sample-size table. The 5-rating scale 
questionnaire was used as the tool. The data 
were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test (One way 
ANOVA), and Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows:- 
 1. The people’s expectation towards 
public services of Banna Subdistrict 
Municipality, Banna District, Nakhon Nayok 
Province, as a whole and in aspects was at the 
high level, ranked by descending order of 
infrastructure, well-being of citizens, political 
and administration, quality of life and natural 
resources and environment aspects respectively. 
 2. The opinion of people with different 
gender and educational level, on public services 
of Banna Subdistrict Municipality, Banna 
District, Nakhon Nayok Province, was found 
as a whole and in aspects with no difference.  
 
Keywords : Public Services, Banna Subdistrict 
Municipality 

บทน า    
 การบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ดังกล่าว  มีลักษณะโดยสังเขปคือ  การบริหาร
ราชการส่วนกลาง  ใช้หลักการรวมอ านาจ
โดยให้อ านาจการบังคับบัญชาและการ
วินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ ในส่วนกลาง คือ
กรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงและ
ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ส านักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
กระทรวง ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง  กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัด
หรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง ส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ
ดังกล่าวนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค  ใช้หลักการแบ่งอ านาจ 
โดยราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของอ านาจ แล้ว
แบ่งอ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัย
สั่ งการให้แก่ภูมิภาคน าไปปฏิบัติให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการปฏิบัติ
ของภูมิภาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อ
นโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี 
หรือตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือ  จังหวัด
และอ าเภอ และการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลาง
ได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่าง
อิสระโดยที่ ต้อ งไม่ขัดต่อกฎหมายของ
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ประ เทศหรื อคว ามสงบ เ รี ยบร้ อ ยของ
ประชาชน กิจกรรมที่ท าได้ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจใน
การแก้ปัญหาหรือการสนับสนุนกิจกรรมของ
ท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ มา
บังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่
ขัดต่อกฎหมายการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในปัจจุบันมีรูปแบบการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นตามที่
กฎหมายก าหนด คือ กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา 
 เทศบาลเป็นหน่วยงานบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจาย
อ านาจของรัฐบาลเพื่ อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานได้มีอ านาจใน
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
เป็นการกระจายอ านาจการปกครองจาก
ส่ วนกลางไปให้ประชาชนในท้ อ งถิ่ น
ด าเนินการเองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้ เรียนรู้และเข้าใจถึง
วิ ธี ก า ร ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย ซึ่งหลักการส าคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย การจัดให้
มีการเลือกตั้ง เพื่อให้คนในท้องถิ่นนั้นได้มี
โอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนใน
การปกครองตนเอง มีองค์กรสภาท้องถิ่น มี
เขตพื้นที่ในการบริหาร และความรับผิดชอบ
ตามที่มีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ให้มีสภาพ
นิติบุคคล  (Jurisdic  Person) มีรายได้  มี
อ านาจในการจัดท างบประมาณและมีความ

อิสระในการปกครองตนเอง  (Autonomy) แต่
จะต้องอยู่ในการควบคุมหรือการก ากับดูแล
ของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบันทางการเมืองการ
ปกครองระดับท้องถิ่นและจะต้องได้รับการ
สนับสนุน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในท้องถิ่นนั้น เทศบาลจึง
มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เทศบาลเป็นองค์กรที่สะท้อนให้
เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะกระจาย
อ านาจลงสู่หน่วยการบริหารระดับพื้นที่ ตาม
กระแสความต้องการของสังคมประชาธิปไตย
ในปัจจุบัน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานผ่านผู้แทนของ
ตน เองใน เทศบาล  เพื่ อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในชุมชนของ
ตนเอง  ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่ม
ชนที่ รวมตัวอยู่ ในละแวก เดี ยวกันหรือ
ใกล้เคียงกันในลักษณะกลุ่มก้อนอาจเล็กหรือ
ใหญ่แล้วแต่สภาพข้อเท็จจริงและกลุ่มชน
ดังกล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ ในลักษณะมี
ความรู้สึกผูกพันเป็นหน่วยทางสังคมเดียวกัน 
มีวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน 
ซึ่งอาจเป็นหมู่บ้านเดียวกันหรือหลายๆหมู่บ้าน
รวมกันก็ได้ ภาระหน้าที่ของชุมชนคือการ
ด ารงไว้ซึ่งหน้าที่ทางชีวภาพซึ่งหมายถึง
มนุษย์ต้องมีการสืบทอดของสมาชิกไม่ขาด
สาย ความเป็นชุมชนมีความหลากหลายมี
ปัญหาแตกต่างกันไปบางส่วนมีสภาพอ่อนแอ
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้  ขาดทิศทางการ
ปรับ เปลี่ ยนให้ เข้ ากับสภาพสังคม และ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานให้ประชาชนมีศักยภาพ
แก้ไขปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของ
ชุมชนโดยการร่วมกันคิด ร่วมกันท าอย่างมี
ระบบซึ่งจะท าให้ เกิดเป็นรูปธรรมได้นั้น 
จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ร วมทั้ ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง        
ให้แก่ชุมชนทุกระดับ (กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย,  2541 : 22) 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นประกอบกับการก าหนดอ านาจ หน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มีสาระส าคัญคือ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตน ผู้ศึกษาเห็นว่าเรื่องดังกล่าว
เป็นประเด็นที่ส าคัญที่หลายองค์กรก าลังให้
ความสนใจในการที่จะน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานของผู้ที่ให้บริการกับ
ประชาชนที่คอยให้ค าชี้แนะให้ค าปรึกษา
เพื่อให้ได้ประสิทธิผลของปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนน าศักยภาพของท้องถิ่น
มาพัฒนาในเชิงรุก เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อ
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้าน

นา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อ
เป็นข้อมูลและแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่ อศึกษาความคาดหวั งของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความ
คาดหวั งของประชาชนต่อการบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก แตกต่างกัน 
 2.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา  
อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลต าบล
บ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 2. ด้านเนื้อหา คือ ภารกิจด้านการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และด้านการเมืองและการบริหาร 
 3.  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากร คือ ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านนา อ า เภอบ้านนา  
จังหวัดนครนายก จ านวน  5,407  คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านนา อ า เภอบ้านนา  
จังหวัดนครนายก ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  372  คน 
 4.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระคือ  เพศและ
ระดับการศึกษา ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
  2) ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 5 ด้าน  
 5.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  ถึงวันที่  10  
มีนาคม 2559 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.  ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก จ านวน 5,407 คน 

  2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ  ทาโร   ย ามา เน่  (Taro  
Yamane,  1973  อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  
2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  
95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  .05 ได้ขนาด
กลุม่ตัวอย่างเท่ากับ 372.44 คน การศึกษานี้จึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 372 คน แล้วเลือกตัวอย่าง
จากแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนโดยค านวณตาม
สัดส่วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อ
สอบถามความคาดหวังของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ านวน  1  
ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 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 สอบถามความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก  
  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert)  
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 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  
ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรง
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
(Try–Out)  กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน 
 6. น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7. น าแบบสอบถามที่ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 8. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. หนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก 
 2.  ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิ เ คราะห์ ความคาดหวั ง ของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก โดยหาค่า เฉลี่ ย  ( x )  และค่า
เ บี่ ย ง เ บนมาตรฐ าน  (S.D.)  แล้ วน า ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ า เฉลี่ ยและแปล
ความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 
100) 
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 3 .  วิ เ ค ร าะห์ เ ปรี ยบ เที ยบ คว าม
คาดหวั ง ของประชาชนต่อการบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอ
บ้ านนา  จั งหวัดนครนายก  จ าแนกตาม
สถานภาพใช้ค่า  F-test  (One way ANOVA)  
t–test 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 
(Content Validity)  โดยหาค่ า ดั ชนี ค ว าม
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนยิามศัพท์เฉพาะ 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2.  ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  (Reliability)   
ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
 4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า F-test 
(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 212 คน (ร้อยละ  
56.99) รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 160 คน 
(ร้อยละ 43.01) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จ านวน 193 คน  (ร้อยละ 51.88) 
รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 
จ านวน 102 คน (ร้อยละ 27.42)  และมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 77 คน  
(ร้อยละ 20.70) 
 2. ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา  
อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก ในภาพรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.08) โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ( x =4.20) ด้านความ
เป็นอยู่ ข อ งประชาชน  ( x =4.02)  ด้ าน
การเมืองและการบริหาร  ( x =3.96) ด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน ( x =3.95) และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
( x =3.94) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เป็นดังนี้ 

 1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.20)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อมี 4 ข้ออยู่ในระดับมาก และมี 1  
ข้ออยู่ ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่า เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ  
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนา
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ( x =4.23) รองลงมา ประชาชน
คาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนาปรับปรุง
ซ่อมแซม แก้ไข ระบบสาธารณูปโภค การ
ก่อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง มากกว่า
นี้  ( x =4.20) และการด าเนินการด้านต่างๆ  
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนา
ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ
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อย่างชัดเจน  ( x =4.19)  ส่วนข้อที่ประชาชน
มีความคาดหวังต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนาน้อยที่สุดคือ  ประชาชน
คาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนาก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนให้อยูใ่นสภาพดี  ( x =3.37) 
  2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ( x =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3  
อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาล
ต าบลบ้านนาด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
ด้านมลพิษต่างๆ เช่น น้ าเสีย อากาศเสีย 
มลพิษทางเสียง เป็นต้น ( x =4.29)  รองลงมา  
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนา
เน้นพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีการ
อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( x =4.13)  แ ล ะ
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนา
ด าเนินการรักษาความสะอาดบริเวณถนน 
ตลาดสด และสถานที่อื่นๆ ภายในเขต
เทศบาลให้อยู่ในสภาพดี เป็นที่ชื่นชมของผู้
พบเห็น  ( x =4.11) ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความคาดหวังต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนาน้อยที่สุดคือ  ประชาชน
คาดหวังให้ เทศบาลต าบลบ้านนาด าเนิน
โครงก าร ในด้ านก ารรั กษ าทรั พ ย าก ร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มากยิ่ งขึ้น  
( x =3.86) 
  3) ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง
ประชาชน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ( x =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3  
อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาล

ต าบลบ้านนาสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน ( x =4.18) รองลงมา  
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนามี
การส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ( x =4.10)  และประชาชนคาดหวังให้
เทศบาลต าบลบ้านนามีการส่งเสริมพื้นที่เป็น
แหล่งจุดพักรับประทานอาหาร ส าหรับ
จ าหน่ ายให้ กั บนั กท่ องเที่ ยวและผู้ สน ใ จ  
( x =3.93) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความ
คาดหวังต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลบ้านนาน้อยที่สุดคือ ประชาชนคาดหวัง
ให้เทศบาลต าบลบ้านนามีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุน
ให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน
ตามชุมชนต่างๆ  ( x =3.87) 
  4) ด้ า น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน  ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ( x =3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3  
อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาล
ต าบลบ้านนาจัดให้มีสถานพยาบาล หรือศูนย์
สาธารณสุขพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
ครอบคลุมพื้นที่ ( x =4.02) รองลงมา  
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้านนามี
การสนับสนุน ส่งเสริม การกีฬา นันทนาการ 
ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชน  ( x =3.99)  และประชาชนคาดหวังให้
เทศบาลต าบลบ้านนาเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดี  ( x =3.94)  ส่วนข้อที่
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ประชาชนมีความคาดหวังต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนาน้อยที่สุด
คือ  ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้าน
นาจัดให้มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มี
คุณภาพ ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น  
( x =3.90) 
  5) ด้านการเมืองและการบริหาร  
ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ ในระดับมาก  
( x =3.96)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3  
อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาล
ต าบลบ้านนามุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ( x =4.20)  
รองลงมาประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบล
บ้ า นน ามี ก า รติ ด ต า มประ เ มิ น ผลก า ร
ด าเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
คุ้ ม ค่ า แ ล ะบ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ในภ า ร กิ จ  
( x =4.11) และประชาชนคาดหวังให้เทศบาล
ต าบลบ้านนามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีความเหมาะสมกับการเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนา ( x =4.04) ส่วนข้อ
ที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนาน้อยที่สุด
คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลต าบลบ้าน
นามุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล  
( x =3.75) 
 3. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความ
คาดหวังต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
ในภาพรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่ า งกั นมี คว ามคาดหวั งต่ อก ารบ ริ ก า ร
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายกในภาพรวมและเป็น
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1.  จากผลการศึกษาความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัด
นครนายก โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับความคาดหวังจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านการเมือง
และการบริหาร ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี
ผลการศึกษา เป็น เช่นนี้ แสดงให้ เห็นว่ า
เทศบาลต าบลบ้านนา ได้ด าเนินการบริการ
สาธารณะด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการด าเนิน
โครงการด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
สวนหย่อม หรือลานกีฬา ให้เพิ่มมากขึ้นตาม
แหล่งชุมชนต่างๆ  เรื่องด าเนินการรักษาความ
สะอาดบริเวณถนน ตลาดสด และสถานที่
อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพดี เป็น
ที่ชื่นชมของผู้พบเห็น การเน้นพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และด า เนินการป้องกันแก้ไขปัญหาด้ าน
มลพิษต่างๆ เช่น น้ าเสีย อากาศเสีย มลพิษ
ทางเสียง เป็นต้น เป็นไปตามความคาดหวัง
ของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านนา  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลต าบลบ้านนา,  
2558 : 8) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ  
“เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมือง
น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดอัจฉริยะ
ด้วยการบูรณาการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ” และก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม และสุขภาพ 
การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง ประกอบด้วย
แนวทาง ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและการบริการ การประชาสัมพันธ์
และการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การส่งเสริม
แพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพอาหารปลอดภัย 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่นๆ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่ง
น้ าต่างๆ และการป้องกันน้ าท่วม น้ าเสีย    
เป็นต้น 
 ผลการศึกษานี้ ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ  ฐิติพงศ์  ทิพย์อักษร  (2554 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  จากผล
การศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
เทศบาลบริการสาธารณะด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ส่วนด้านอื่นๆ  อยู่ในระดับ

มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากด้านที่สูงไป
หาต่ าดังนี้  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
 ส่ ว น ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ที่
ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุดคือด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน การปรับปรุงซ่อมแซม แก้ไข 
ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร 
ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มากยิ่งขึ้น  การให้มี
การประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ได้รับ
ทราบอย่างชัดเจน  การก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าและวางมาตรการป้องกันน้ า
ท่วมฉับพลันได้ และคาดหวังให้เทศบาล
ต าบลบ้านนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้อยู่
ในสภาพดี ซึ่งงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นับเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน  ที่ผล
การศึกษาเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ยังต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านนา  ด าเนินการ
ในเรื่องนี้ได้มากยิ่ งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อุไร ภาควิชัย (2552) ที่ได้
ศึกษา ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า  ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา แบ่งเป็น 4 ด้าน โดยประชาชน
มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะด้าน
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับต้อง
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ปรับปรุง  อย่างไรก็ตามเทศบาลต าบลบ้านนา  
ก็ได้มีความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดังปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560  เทศบาลต าบลบ้านนา, 2558 : 6)  ที่
ก าหนดทิ ศทาง ในการพัฒนาง านด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน คือมุ่งพัฒนา ปรับปรุง 
และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับบริการสาธารณะ การเป็น
เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ประกอบด้วย
แนวทาง ได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย
น้ า ท่าเทียบเรือ  การจัดการระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าเสีย การวิศวกรรม
จราจร การขยายเขตไฟฟ้าและประปา การ
พัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้ าคูคลอง 
เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและอื่นๆ  
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
 การบริการสาธารณะที่ประชาชนมี
ความคาดหวังรองลงมา คือ ด้านความเป็นอยู่
ของประชาชนโดย เฉพาะใน เรื่ อ ง การ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน  
การส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชน  และประชาชนคาดหวังให้เทศบาล
ต าบลบ้านนามีการส่งเสริมพื้นที่เป็นแหล่งจุด
พักรับประทานอาหาร ส าหรับจ าหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนได้พิจารณาเห็นว่าฐานทางด้าน
เศรษฐกิจคือความอยู่ดีกินดีของประชาชน  

เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ  ซึ่ง
จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป  
สอดคล้องกับ นันทวัฒน์  บรมานันท์ (2547 : 
3-5) ได้กล่าวถึงการบริการสาธารณะไว้ว่า
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการหรือดูแลกิจกรรม
นั้นเพื่อสาธารณประโยชน์  ได้แก่ สิ่งที่รัฐ
จะต้องจัดท าเพื่อสนองความต้องการของคน
ในชาติไม่ว่าจะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน 
เช่น ความปลอดภัย จนกระทั่งถึงความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ โดยรัฐอาจท าเอง
หรือมอบให้คนอื่นเป็นผู้ด าเนินการจัดท าก็ได้ 
 2. ประชาชนที่ มี เพศและระดับ
การศึกษาต่างกัน  มีความคาดหวังต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอ 
บ้านนา  จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ  ปราณี  อินทวงศ์ (2550) ท่ี
ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการ
ของเทศบาลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล
การให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดีของ
ผู้มาใช้บริการที่มีเพศต่างกัน พบว่า มีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาล
ต าบลบ้านนาควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ทุกแหล่งชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
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 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านนาควร
ด าเนินการควบคุม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านมลพิษต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
 3. ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน  
เทศบาลต าบลบ้านนาควรมีการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
 4. ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
เทศบาลต าบลบ้านนาควรจัดให้มีสถานพยาบาล 
หรือศูนย์สาธารณสุขพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอครอบคลุมพื้นที่ 
 5. ด้านการเมืองและการบริหาร  
เทศบาลต าบลบ้านนาควรมุ่งเน้นการบริการ

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและสร้ า งความพึ งพอใจให้ แก่
ประชาชน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ มี ความแตกต่ างด้ านที่ ตั้ งและ
วัฒนธรรม 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
ฐิติพงศ์  ทิพย์อักษร.  2554.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง

บุรีรัมย ์ จังหวัดบุรีรัมย์.  ปริญญานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบุรีรัมย์. 

เทศบาลต าบลบ้านนา  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก. 2557.  ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2558. 
 เอกสารอัดส าเนา. 
              .  2558.  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560.  เอกสารอัดส าเนา. 
นันทวัฒน์  บรมานันท์.  2547.  การปกครองท้องถิ่น.  พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
              .  2541. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  2543.  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ : สีริยาสาสน์. 
              .  2545.  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งท่ี 7.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
ปราณี  อินทวงศ์.  2550.  ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัด

 ปทุมธานี. ปริญญานิพนธ ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
 



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

375 

 
ราชกิจจานุเบกษา.  2542.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  2542.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส ์
 พับลิเคชั่นส์. 
อุไร  ภาควิชัย.  2552.  ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม.  ปริญญานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 
.   
 


