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บทคัดย่อ 
  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเพื่อเปรียบเทียบการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลเมืองบัว   อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  จ  าแนกตามเพศ   และอาชีพ  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองบวั   อ าเภอเกษตร
วิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จ  านวน  385  คน ซ่ึง
ได้มาโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน่  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t–test)  และการ
ทดสอบค่าเอฟ  (F-test)     และวธีิการของเชฟ
เฟ่  (Scheffe/)   
  ผลการศึกษาพบวา่ 
  1.  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั  
อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวม

และทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงล าดับ
ค่ า เฉ ล่ี ยจ ากม าก ไปห าน้ อ ย   คื อ   ด้ าน
การศึกษาและวฒันธรรม  ด้านสาธารณสุข 
แล ะ ส่ิ งแวดล้อม  ด้ านสาธารณู ปโภคแล ะ
สาธารณูปการ   และด้านงานให้บ ริก าร  
ตามล าดบั 
 2.  ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย  
มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลเมืองบัว   อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอด็  ไม่แตกต่างกนั 
 3.  ประชาชนในเขตพื้นท่ี เทศบาล
ต าบลเมืองบัว   อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวดั
ร้อยเอ็ด  ท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมือง
บวั  อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ : การบริการสาธารณะ ,  เทศบาล
ต าบล 
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ABSTRACT 
  The purposes of this study were to 
study and compare the public services of the 
Municipality: a case study of Muang Bua 
Subdistrict Municipality, Kasetwisai District, 
Roi Et Province, classified by gender and 
occupation.  The sample consisted of 385 
people in Muang Bua Subdistrict 
Municipality, desired through Taro 
Yamane’s method. The 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 in the area had 
opinion on the public service of Muang Bua 
Subdistrict Municipality, as a whole and in 
aspects at the high level, ranked in order of 
education and culture, public health and the 
environment, utilities and infrastructure, and 
service aspects, respectively.  
 2. The male and female gender in 
the area had opinion on the public service of 
Muang Bua Subdistrict Municipality with no 
difference.  
 3. The people with different 
occupation had opinion on the public service 
of Muang Bua Subdistrict Municipality, as a 
whole and in aspects with no difference.  

Keywords : Public Services, Subdistrict 
Municipality 
 
บทน า 

บริการสาธารณะ เป็นกิจการท่ีอยู่ใน
ความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของ
ฝ่ายปกครอง ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของบริการ
สาธารณะ คือ ตอ้งเป็นกิจการท่ีรัฐจดัท าข้ึนเพื่อ
สนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนซ่ึงก็
คือเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการของรัฐ 
แต่เน่ืองจากในปัจจุบนันั้น ภารกิจของรัฐมีมาก
ข้ึน กิจกรรมบางอย่างตอ้งใช้เทคโนโลยีในการ
จัดท าสูง ใช้เงินลงทุนสูง และรัฐไม่ มีความ
พร้อม จึงต้องมอบให้บุคคลอ่ืน  ซ่ึงอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผูด้  าเนินการ 
ซ่ึ งเม่ือรัฐมอบหน้าท่ี ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้บุคคลอ่ืนด าเนินการจัดท าแล้ว 
บทบาทของรัฐในฐานะผูจ้ดัท าหรือผูอ้  านวยการ
ก็จะเปล่ียนไปเป็นผู ้ควบคุม โดยรัฐจะเป็น        
ผู ้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ 
ควบคุมความปลอดภยัรวมทั้งควบคุมค่าบริการ 
ทั้ งน้ี เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบ
แทนมากท่ี สุ ด  และเดื อดร้อนน้ อยท่ี สุ ด 
นอกจากน้ีบริการสาธารณะ ตอ้งมีวตัถุประสงค์
เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน กล่าวคือ ความตอ้งการ
ท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งสุขสบายและความตอ้งการท่ี
จะอยู่อย่างปลอดภยั ดงันั้น บริการสาธารณะท่ี
รัฐจดัท าจึงตอ้งมีลกัษณะท่ีสนองความตอ้งการ
ของประชาชนทั้งสองประการดงักล่าว กิจการ
ใดท่ีรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการอยู่อย่าง
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ปลอดภัยห รือการอยู่ อย่ างสุ ขสบายของ
ประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจดัท ากิจการนั้ น 
ในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐนั้น รัฐไม่
สามารถจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดได้ รัฐ
จะตอ้งจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประชาชนทุก
คนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน (ศุภชัย      
ยาวะประภาษ,  2540 : 23) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช 2550  บญัญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปในการ
ดูแลและจดับริการสาธารณะเพื่อประชาชนใน
ท้องถ่ิน และมีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายในการบริหาร การจดัการสาธารณะใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร การจดับริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมี อ านาจหน้ าท่ี ของตน เอง
โดยเฉพาะ   (มาตรา  283)  และมีแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่ม
มากข้ึน  โดยมีสาระส าคัญ คือ การก าหนด
อ านาจและหน้าท่ีใน การจดัระบบการบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง  และการจดัสรรสัดส่วนภาษี
อากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถ่ิน  โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกัน  องค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส าหรับเมืองขนาดเล็ก องค์การบริหาร

ส่วนต าบล (อบต.) การจัดตั้ งโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบ ารุงถนน
และท่ าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา 
ให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และ
รักษาวฒันธรรมอนัดี ในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงั
อาจจดัให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อ่ืนๆ ได้ตามสมควร พื้นท่ีต าบลเดียวจะอยู่ใน
ความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
มีอ านาจหน้าท่ี และความเป็นอิสระตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
  การบริการสาธารณะจึงเป็นภารกิจ
หน่ึงขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อให้มีผลบงัคบัให้
รัฐตอ้งจดับริการสาธารณะท่ีดีให้แก่ประชาชน
ซ่ึ งองค์การปกครองส่ วนท้องถ่ินจะต้อง
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
บริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะบางประเภทท่ี
รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็ นผู ้จ ัดท าเอง  โดยมี ว ัตถุประสงค์ เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขต
ท้องถ่ินนั้ นๆ ซ่ึ งอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท าบริการ
สาธารณะ จะถูกบัญญัติไวใ้นกฎหมายจดัตั้ ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภท 
  ดงันั้นการจดัท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดคล้อง
กับความต้องการ  และความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลักของการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่
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ท้องถ่ินท่ีต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถบริหารจดัการ และปกครอง
ดูแลตวัเองได้ มีความสามารถท่ีจะรับรู้สภาพ
การเปล่ียนแปลงของปัญหาต่างๆ และแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้ นท่ี เกิดข้ึนในพื้นท่ีได้ดี  และ
รวดเร็วกว่าราชการส่วนกลางและสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้นให้ไดม้ากท่ีสุดอยา่งแทจ้ริง  นัน่คือ
ต้องตอบสนองความต้องการของส่วนรวม 
หรือเป็นส่วนเสริมข้อบกพร่องหรือความไม่
เพียงพอของประชาชน โดยรัฐตอ้งด าเนินการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ต่อเน่ือง 
และ เท่ า เที ยม กั น   เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเร่ืองการกระจาย
อ านาจ จึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจในการ
บ ริการสาธารณะจากส่ วนกลางลงมาสู่
หน่วยงานราชการระดบัท้องถ่ิน โดยได้มีการ
ตราพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543 
ซ่ึ งเป็นผลสืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวด 
14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้การกระจาย
อ านาจมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
  ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่า
ด้วยการก าหนดอ านาจและหน้าท่ี ในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 และ
มาตรา 17 และมาตรา 18 ไดก้ าหนดหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆ ทั้ง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถ่ินของตนเองและก าหนดไว้โดย
ละเอียด  และการบริการสาธารณะท่ี ดีนั้ น
จะต้องค านึงถึงหลักประสิทธิภาพในการ
จดัการ ซ่ึงเป็นการพิจารณาในเร่ืองของคุณภาพ
ของบริการสาธารณะท่ีจดัท าข้ึน กล่าวคือ การ
จดัท าบริการสาธารณะอย่างหน่ึงควรจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้มากท่ีสุด 
ทั้ ง น้ี เน่ื องจากภารกิ จในการจัดบ ริการ
สาธารณะบางอย่างจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ระดบัสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการ
ท่ีจาเป็นตอ้งมีการประสานงานระหว่างองค์กร
ต่างๆ หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจดัท า
บริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการท่ีไม่
สลับซับซ้ อน  จึ งต้องมี องค์กรท่ี มี ความ
เหมาะสมทั้ งทางด้านการเงิน บุคลากร และ
ความสามารถด้านอ่ืนๆ  ท่ี จะจัดท าบริการ
สาธารณะใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  จากความส าคัญในเร่ืองการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานใน
เทศบาลต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสั ย 
จังหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีในการบริการสาธารณะ จึง
สนใจศึกษาการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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ผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริการสาธารณะของและปรับปรุง 
ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2.  เพื่ อ เป รี ยบ เที ยบ ก ารบ ริก าร
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
  2. ประชาชน ท่ี มีอาชีพ ต่างกัน  มี
ความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ด้านเน้ือหา ผูศึ้กษาก าหนดขอบเขต
ด้าน เน้ือหาโดยศึกษา  4 ด้าน  ได้แก่  ด้าน
ส าธ าร ณู ป โ ภ ค  ส าธ าร ณู ป ก าร  ด้ าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ดา้นการใหบ้ริการ 

  ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองบัว 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
9,683 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ   ทาโร  ยามาเน่  ได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 384 คน 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ เทศบาลต าบล
เมืองบวั อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
  1)  ตัวแปรอิสระ  คือ  ปั จจัย ส่ วน
บุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 
 2)  ตัวแป รต าม  คื อ  ก ารบ ริก าร
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และดา้นการใหบ้ริการ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา  
วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองบัว 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
9,683 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองบัว 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด  ก าหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ   
ทาโร  ยามาเน่  (Taro  Yamane,  1973  อา้งถึง
ใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  โดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่าความคลาด
เคล่ือนเท่ากับ  .05  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากบั 384.13 คน  การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 384 คน หาสัดส่วนโดยคิดค่าร้อยละ
ตามจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน และสุ่ม
ตามสะดวก 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ น ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี  คื อ
แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั 
อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน 1 
ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) 
  ตอน ท่ี   2  สอบถ าม ก ารบ ริก าร
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด  ข้อค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท  (Likert)   
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2) ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณา
เน้ือหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 
 3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตาม
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่ อพิ จารณ าแก้ไขภาษ า เน้ื อห า ความ
ครบถ้วน ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและ
เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เข้ า ใ จ ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม  ส าม ารถวัดได้ต รงต าม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าเพิ่มเติม 
 4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับประชาชนใน เขตองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน  40  คน 
 5) น าแบบสอบถามไปหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วธีิการของครอนบาค (Cronbach) 
 6) จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย  เพื่อขอ
ความอนุ เคราะห์ เก็บ รวบรวมข้อมู ล ใน
การศึกษาเสนอต่อนายกเทศมนตรี เทศบาล
ต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอด็ 
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 2) ผู ้ศึ กษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง  และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. วิ เค ร าะ ห์ ส ภ าพ ก ารบ ริ ก า ร
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยหาค่าเฉล่ีย 
( x )  แล ะค่ า เบ่ี ย ง เบ นม าตรฐาน  (S.D.)      
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 103) 
 3) เปรียบเทียบการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชค้่า t-test และ F-test  (One way ANOVA) 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1)  ค ว าม เท่ี ย ง ต ร ง เชิ ง เ น้ื อ ห า 
(Content Validity)  โ ด ย ห าค่ าดั ช นี ความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) 
 3) สถิ ติพื้ นฐาน  ได้แก่  ค่ าความ ถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
 4) ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใช ้
t-test แ ล ะ  F-test  ( One way ANOVA) 
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน (ร้อย
ละ 52.60) รองลงมาเป็นเพศชาย 182 คน 
(ร้อยละ 47.39) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน 161 คน (ร้อยละ 41.92) 
รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอิสระหรือ
อาชีพส่วนตวั จ านวน 129 คน (ร้อยละ33.61) 
และ รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 94 คน (ร้อยละ 24.47) 
 2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั 
อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( x =3.81) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่ าเฉล่ี ยจากมากไปหาน้ อย เป็ นดั งน้ี  ด้ าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( x =3.87) 
ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ( x =3.84)  
ด้ านก ารศึกษ า ศ าสน าและวัฒ นธรรม 
( x =3.80)  แ ล ะ ด้ า น ง า น ใ ห้ บ ริ ก า ร  
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( x =3.76)  ตามล าดับ  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 
 1)  ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( x =3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ดงัน้ี การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใน
ท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง ( x =3.97)  การขยาย
เขตบริการน ้ าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ถึง 
( x =3.96) การดูแล บ ารุงรักษาถนน และทาง
ระบายน ้ า( x =3.95) คุณภาพน ้ าประปาไม่มี
ตะกอน  ไม่ มี ก ล่ิ นห รือ ส่ิ ง เจือปน อ่ืน ๆ 
( x =3.89) การดูแล บ ารุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้า
ส่ อ งส ว่ างใน ท่ี ส าธ ารณ ะและ จุด เส่ี ย ง 
( x =3.88) บริการน ้ าประปาอย่างเพียงพอ
แ ล ะ ส ม ่ า เส ม อ  ( x =3.87) มี ก า ร ดู แ ล 
บ ารุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬา และออกก าลงักาย 
( x =3.86) การท าความสะอาดถนน ทางเดิน
และท่ีสาธารณะ ( x =3.80) จดัให้มีสถานท่ี
เล่นกีฬา และออกก าลงักาย ( x =3.79) จดัให้
สั ญ ญ าณ ไฟ แ ล ะ เค ร่ื อ งห ม าย จ ร าจ ร 
( x =3.96) ตามล าดบั 
 2)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =3.84)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี การป้องกนัและก าจดัน ้ าเสีย และมลพิษ
ต่างๆ ( x =4.06) การให้บริการแนะน ารักษา 
ดูแลสุขภาพอนามัยผู ้สู งอายุ ผู ้พิการและ
ประชาชน ( x =3.95) การให้บริการป้องกัน
และระงับ โรค ติด ต่อ  เช่น  ไข้ เลื อดออก 

ไ ข้ ห วัด น ก  โ รค พิ ษ สุ นั ข บ้ า  เป็ น ต้ น 
( x =3.91) การเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันโรคต่างๆ 
( x =3.90) การก ากบั ควบคุมสุขลกัษณะและ
อนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร ( x =3.87) 
โครงการรณรงค์หรืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
( x =3.82) การให้ความรู้เร่ืองการป้องกันยา
เส พ ติ ด  ( x =3.79) ค ว าม เพี ย งพ อ ข อ ง
สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ ( x =3.75) 
การบริการเก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียงและสัตว์
เร่ร่อน  ( x =3.71) และการสนับสนุนและ
จดับริการด้านสาธารณสุข เช่น การประสาน
กับสถ านบ ริก ารด้ านส าธ ารณ สุ ข  เพื่ อ
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
( x =3.66) ตามล าดบั 
 3)  ด้ าน ก าร ศึ ก ษ า  ศ าส น าแล ะ
วัฒ น ธ รรม  โด ย รวม อยู่ ใ น ระดับ ม าก 
( x =3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี มีกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
และสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต ์
ลอยกระทง เป็นตน้  ( x =3.97) การส่งเสริม 
อนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบ้านหรือวฒันธรรม
ชุมชน ( x =3.96) การให้ทุนอาหารเสริมหรือ
อ าห ารก ล าง ว ัน แ ก่ โ ร ง เรี ย น ใน พื้ น ท่ี 
( x =3.89) ก า ร ส นั บ ส นุ น ห รื อ ใ ห้
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นท่ี ( x =3.79) 
การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน( x =3.75) การ
สนับสนุนหรือให้ทุนเพื่อจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ 
ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นท่ี 
( x =3.74) มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาล
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หรือวันส าคัญทางศาสนา  ( x =3.73) การ
จดับริการส าหรับเด็ก เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
( x =3.70) การส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน 
( x =3.69) ตามล าดบั 
 4)  ดา้นการให้บริการ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก  ( x =3.76)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพ บ ว่ า ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใน ระดับ ม าก  โด ย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  
การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  ( x =3.85)  เจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน า
และ เอาใจใส่ ต่อผู ้ใช้บ ริก าร   ( x =3.85)  
เจ้าหน้ าท่ี ให้ ค  าแนะน าและเอาใจใส่ ต่อ
ผูใ้ช้บริการ  ( x =3.81)  อาคารสถานท่ีมีการ
แบ่งสัดส่วนอย่างเป็นระบบและมีป้ายบอก
อย่างชัดเจน และมีแผนผงัแสดงขั้นตอนการ
ให้บ ริการ  และการติดต่อไว้อย่างชัด เจน 
( x =3.78)  มีป้ายบอกท่ีตั้ งของ อบต. อย่าง
ชัดเจน   ( x =3.77)  เจ้าหน้าท่ีมีการส่ือสาร
และอธิบายขั้นตอนการให้บริการอยา่งชดัเจน 
และการจดัสถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม  
( x =3.76)  เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกาย
สุ ภ าพ เรียบ ร้อย  ยิ้ม แย้ม แ จ่ม ใส ในการ
ให้ บ ริก าร   ( x =3.75)  ก าร เต รี ยม วัส ดุ
อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก เช่น ปากกา 
ก าว  ก รรไ ก ร  ท่ี เย็ บ ก ระ ด าษ  เป็ น ต้ น
( x =3.73)  และ  ความเพียงพอและความ
สะดวกของสถาน ท่ี จอดรถ   ( x =3.63)  
ตามล าดบั 
 3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล

ต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั 
 4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเมืองบัว  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลก าร ศึ กษ าก ารบ ริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบัว อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีพบว่าการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบัว อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : 
บทคัดย่อ)  ท่ี ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการศึกษา
พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการ
สาธารณะของของเทศบาลเมื องบุ รี รัมย ์ 
จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราณี  อิน
ทวงศ์   (2550 : บทคัดย่อ)  ท่ี ศึ กษ าเร่ือง 
ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบล
บางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า 
ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบล
บางกะดี  อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี  โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากและจาก
ผลการศึกษาในคร้ังน้ี เรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย เป็นดังน้ี ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  ด้านสาธารณสุขและ
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ส่ิ งแวดล้อม   ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และด้านงานให้บริการ ตามล าดับ 
โดยผูศึ้กษาจะไดน้ าประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษา
มาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1 )   ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เร่ืองท่ีด าเนินการมากท่ีสุดคือ การ
ติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุด
เส่ี ยง การขยายเขตบ ริการน ้ าประปาให้
ครอบคลุมและทัว่ถึง การดูแล บ ารุงรักษาถนน 
และทางระบายน ้ า คุณภาพน ้ าประปาไม่ มี
ตะกอน ไม่มีกล่ินหรือส่ิงเจือปนอ่ืนๆ การดูแล 
บ ารุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้ าส่ องสว่างใน ท่ี
สาธารณะและจุดเส่ียง การบริการน ้ าประปา
อย่ างเพี ยงพอและสม ่ าเสมอ มี การดู แล 
บ ารุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬา และออกก าลงักาย 
การท าความสะอาดถนน ทางเดินและท่ี
สาธารณะ จดัให้มีสถานท่ีเล่นกีฬา และออก
ก าลั งก าย  และจัด ให้ สั ญ ญ าณ ไฟ แล ะ
เคร่ืองหมายจราจร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
อดิศรา  เกิดทอง  (2546 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษา
เร่ืองการประเมินประสิทธิผลของการให้การ
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
การศึกษาพบว่าเทศบาลได้จัดการบริการ
สาธารณะได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนโดยมีผลลัพธ์ท่ี
เป็ น รูปธรรมทั้ งในด้ านของการบ ริการ
สาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมี
ตามสภาพแวดลอ้ม ทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณู ป โภค  ท รัพ ยากรส่ิ งแวดล้ อม  
เศรษฐกิจ  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากในการพฒันา

ท้องถ่ินนั้ นต้องให้ ความส าคัญกับความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน  ซ่ึงถือเป็น
รากฐานในการพฒันาชุมชนและสังคมในดา้น
อ่ืนๆ  และยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
ธันยวฒัน์  รัตนสัค  (2547 : บทคยั่อ)  ท่ีท าการ
วิจัยเร่ือง การประเมินผลความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังห วัด เชี ยงราย  และได้ เสนอ เสนอผล
การศึกษาว่า คิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ 
เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจ
หน้าท่ีในการจดัการโครงสร้างพื้นฐานมาเป็น
อนัดบัแรก ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใช้งบประมาณส่วนใหญ่ไปกับ
งานของโครงสร้างพื้นฐานในท้องถ่ิน งาน
ก่ อส ร้ าง  ซ่ อมแซม เพื่ อ ให้ มี ผล ต่ อก าร
ด าเนินงานอย่างมีรูปธรรมอนัมี นัยยะท่ีส่งผล
ต่อการเลือกตั้งในการบริหารในคร้ังต่อไป 
 2)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มี
ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เร่ืองท่ี
ด าเนินการมากท่ีสุดคือ การป้องกนัและก าจดั
น ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ การให้บริการแนะน า
รักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและ
ประชาชน การให้บริการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวดันก โรค
พิษสุนขับา้ เป็นตน้ การเก็บขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันโรค
ต่างๆ การก ากับ ควบคุมสุขลักษณะและ
อนามยัในร้านจ าหน่ายอาหาร โครงการรณรงค์
หรืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การให้ความรู้เร่ือง
การป้องกันยาเสพติด ความเพี ยงพอของ
สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ การบริการ
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เก่ียวกับการดูแลสัตว์เล้ียงและสัตว์เร่ร่อน 
และก ารสนับส นุนและจัดบ ริก ารด้ าน
สาธารณสุข เช่น  การประสานกับสถาน
บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ สอดคล้องกบั
การศึกษาของ  ฐิติพงศ์  ทิพยอ์กัษร  (2554 : 
บทคัดย่อ)  ท่ี ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ
ประชาชน ต่อการบ ริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองบุ รีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ผล
การศึกษาพบวา่  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การบริการสาธารณะของของเทศบาลเมือง
บุ รีรัมย์  จังหวัดบุ รีรัมย์  ด้านการพัฒนา
คุณ ภ าพ ชี วิต  อยู่ ใน ระดับ ม าก   และย ัง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  อุไร  ภาควชิยั  
(2552 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผล
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา   อ า เภอพุ ทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม    ท่ีพบวา่  ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  มีระดบั
ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของ
ประชาชนท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
 3)  ด้ าน ก าร ศึ ก ษ า  ศ าส น าแล ะ
วฒันธรรม มีผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เร่ืองท่ีด าเนินการมากท่ีสุดคือ มีกิจกรรม
เพื่อท านุบ ารุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น 
สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น  การส่งเสริม 
อนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบ้านหรือวฒันธรรม
ชุมชน  การให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหาร
กลางวนัแก่โรงเรียนในพื้นท่ี การสนับสนุน

หรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นท่ี การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนหรือ
ให้ทุนเพื่อจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ ส่ือการเรียนการ
สอนแก่โรงเรียนในพื้ น ท่ี  มี กิจกรรมทาง
ศาสนาในเทศกาลหรือวนัส าคญัทางศาสนา  
การจดับริการส าหรับเด็ก เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการอ นุ รักษ์ ว ัฒนธรรมท้อง ถ่ิน 
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  วชัระ  เสริฐ
สมใจ   (2550 : บทคัดย่อ )  ท่ี ศึ กษ า เร่ือ ง
ประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอฮอด  จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลท่าขา้ม  ดา้นการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  โดยภาพรวมในระดบัมาก 
 4)  ดา้นการให้บริการ มีผลการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เร่ืองท่ีด าเนินการ
มากท่ีสุดคือ การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร
อย่างถูกตอ้งครบถว้น เจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน า
และเอาใจใส่ ต่อผู ้ใช้บริการ เจ้าหน้าท่ีให้
ค  าแนะน าและเอาใจใส่ต่อผูใ้ช้บริการ อาคาร
สถานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนอยา่งเป็นระบบและ
มีป้ายบอกอย่างชัดเจน และมีแผนผงัแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ และการติดต่อไวอ้ยา่ง
ชดัเจน มีป้ายบอกท่ีตั้งของ อบต. อยา่งชดัเจน 
เจา้หนา้ท่ีมีการส่ือสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  และการจัดสถานท่ี
ให้บ ริการสะอาด  สวยงาม   เจ้าหน้ า ท่ี มี
บุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิม้แยม้
แจ่มใสในการให้บ ริการ การเตรียมวัส ดุ
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อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก เช่น ปากกา 
กาว กรรไกร ท่ี เย็บกระดาษ เป็นต้น  และ
ความเพียงพอและความสะดวกของสถานท่ี
จอดรถ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วชัระ  
เสริฐสมใจ  (2550 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ือง
ประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอฮอด  จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลท่าขา้ม  ดา้นงานให้บริการและ
บริการชุมชน   โดยภาพรวมในระดับมาก  
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  พรจนัทร์  
มิตรมุสิก  (2549 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่  อ าเภอเวียงป่าเป้า  
จังห วัด เชี ย งร าย   ผ ล ก าร ศึ กษ าพ บ ว่ า 
ประชาชนพึงพอใจมากต่อการให้บริการ
สาธารณะและการท างานของพนักงานส่วน
ต าบล 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศและ
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลด้านเพศและอาชีพของประชาชน 
ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความคิดเห็นของประชาชน
แต่อยา่งใด 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
 1)  เทศบาลต าบลเมื องบัว  อ าเภอ
เกษตรวิสั ย จังหวัดร้อยเอ็ด  ควรจัดให้ มี
สัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจรให้ มี
ครอบคลุมและทัว่ถึงยิง่ข้ึน 
 2)  เทศบาลต าบลเมืองบัว  อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรการสนับสนุน
และจัดบริการด้านสาธารณสุข เช่น  การ
ประสานกบัสถานบริการดา้นสาธารณสุข เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้
มากยิง่ข้ึน 
 3)  เทศบาลต าบลเมืองบัว  อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 4)  เทศบาลต าบลเมืองบัว  อ าเภอ
เกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัพื้นท่ีจอดรถ
ส าหรับผูม้าติดต่อให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาแนวทางการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2)  ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการบริการสาธารณะ 
 3)  ควรศึกษาความต้องการบริการ
สาธารณะของประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อเป็น
แนวทางด าเนินงานบริการสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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