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บทคดัย่อ 
 การวิจยั มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจาํแนกประชาชนเป็นเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาและอาชีพแตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 379 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิและสุ่มอยา่งง่าย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .87 สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบ
โดยวิธี t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA), F-testโดยกาํหนด
นัยสําคญัของการทดสอบท่ีระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผูศึ้กษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียโดยการ
ทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
  1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
จาํนวน 3 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผู ้
พิการ รองลงมาคือ ดา้นการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  และดา้นการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ี
สาธารณะ รวมทั้ งการกาํจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จาํนวน 5  ด้าน โดย
เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นการจดัให้มีและบาํรุงทางบกและทางนํ้ า  ดา้นการบาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินดา้นการจดัให้ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม ดา้นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  และดา้นการจดัใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุและระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
*นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
*** รองศาสตราจารย์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
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 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
คือ ควรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การทําความสะอาดของบ้านเรือนและสถานท่ีภายในเขตเทศบาล มีการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการอนุรักษ์งานประเพณีประจาํหมู่บา้น เพิ่มจาํนวนเจา้หน้าที่เทศบาลในการดูแลจดัเก็บและ
กาํจดัขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล และมีการอาสาสมคัรรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจในเวลากลางคืนในเทศบาล
ตาํบล 
 

ABSTRACT 
 The aims of  the  research were  to  study  and  to  compare  the  opinion  of  the  people classified  by 
gender, age, educational level and occupation towards  the  work  performance of Nhon Dindeang Sub-district 
Municipality, Nhon Dindeang  District,  Burirum  Province including the suggestions to develop  the  work  
performance.The  samples  were  379  people  who are eligible for election in  the  area  of  Nhon Dindeang Sub-
district Municipality. The  instrument  used  was  five rating  scale  questionnaire  with the  reliability  value  at  .87.  
The  statistic  applied were frequency, percentage, standard  deviation, t-test , One  away  ANOWA  and Scheffe. 

The  results  of  the  study  were  as  follows; 
1.  The  opinion  of  the  people towards  work  performance of Nhon Dindeang Sub-district Municipality, 

Nhon Dindeang  District,  Burirum  Province as  overall  was  rated  at  moderate  level.  As  considered  by  aspects, 

three  aspects  were  rated  at  high  level.  They  were the promotion and development of women, children, juveniles, 

elderly  and invalids. the  prevention of the infectious disease, the cleaning of roads and path and public area 

including the get rid of  garbage  and  refuse. Five aspects were rated at high level, the supporting of land way and 

water way, the supporting of  arts , tradition , local wisdom and good local culture. The education, training of the 

people, the maintenance of peach and order of the people and the supporting of  fire equipment, respectively.  

2.  The  comparison of the opinion  of  the  people classified  by  gender, age, educational level  towards the  
work  performance of Nhon Dindeang Sub-district Municipality, Nhon Dindeang  District,  Burirum Province. was  
not  different  by  the statistic  at  .05  level.  But the  people classified  by occupation  was found different  by  the 
statistic significant  at  .05  level 
             3.  The  suggestions to develop  the  work  performance of Nhon Dindeang Sub-district Municipality, Nhon 
Dindeang  District,  Burirum  Province were  as  follows; there should be the cleaning activities in the house and the 
area inside the Municipality should be promoted,  the  budget  should  be  allocated  for  the  maintenance of village 
tradition, the numbers of the officials for garbage collection should be increased and the volunteers for keeping order 
and peace should be increased.   
 
คาํสําคญั: ความคิดเห็นของประชาชน การดาํเนินงานของเทศบาล  
Key Words: Opinions of  People, Operation of  Sub – distract municipality 
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บทนํา 
 ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาตั้ งแต่วนัท่ี 24 
มิ ถุ น ายน  2475 โดย บุ คคลสํ าคัญ ท างก าร เมื อ ง 
ประกอบด้วย ข้าราชการ นักศึกษาปัญญาชนและ
ประชาชนทัว่ไปไดร้วมกนัเป็น “คณะราษฎร์” ทาํการ
ปฏิวัติ เป ล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีผลทาํ
ให้มีการแบ่งรูปแบบการบริหารราชการแผน่ดินเป็น 3 
ส่วน  คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนกลาง คือ การบริหารงานระดบัประเทศ ท่ีมีรัฐบาล
กลางเป็นตวัแทนในการบริหารส่วนภูมิภาค คือ การ
บริหารงานแทนการบริหารงานส่วนกลาง ได้แก่ 
จงัหวดั อาํเภอ สาํหรับส่วนทอ้งถ่ิน คือ การบริหารงาน
ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซ่ึงเป็นการ
กระจายอาํนาจการปกครอง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล 
(จิรวฒัน์, 2547) 
 สําหรับการปกครองท้องถ่ินไทยนั้ น มีการ
ปรับเปล่ียนคร้ังสําคญัเม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 โดยได้
กาํหนดไวเ้ป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในมาตรา 
78 ว่า รัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ิน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้ งพัฒนา
จังหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขนาดใหญ่  โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้ น  ซ่ึ งโดยเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญนั้น ตอ้งการใหมี้การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีสมบูรณ์เพื่อบริการประชาชนแต่ละท้องถ่ินของ
ตนเอง 
  การปกครองท้อ ง ถ่ิน เปิ ด โอก าส ให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินปกครองตนเองตั้งแต่การกาํหนด
นโยบายและการควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

ทอ้งถ่ินตอ้งการ ซ่ึงโดยทัว่ไปทุกทอ้งถ่ินต่างก็มีความ
ตอ้งการท่ีเหมือนกนัคือ ตอ้งการให้ทอ้งถ่ินของตนเอง
มีความเจริญก้าวหน้า  มีฐานะเศรษฐกิจท่ีดีมีความ
เป็นอยู่ท่ี ดีสะดวกสบาย ดังนั้ น หน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินจึงภารกิจท่ีสาํคญัในการสร้างสรรคค์วามเจริญ
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ทอ้งถ่ินนั้นยอ่มแสดง
ว่า การปกครองทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม (ประทาน,  2526)  
 จาก ท่ีกล่ าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการ
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองระดบัรองของรัฐ ซ่ึง
รัฐจัดตั้ งข้ึนเพ่ือกระจายอาํนาจการปกครองทั้ งทาง
การเมืองและทางการบริหารให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
จัดการปกครองและดําเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของตนเอง โดยมี
อาํนาจอิสระในการปกครองตนเอง สามารถกาํหนด
นโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือ
ความตอ้งการของตนเองภายใตข้อบเขตของกฎหมาย
ว่าดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ โดยมีหน่วยงานการ
ปกครองท้องถ่ินซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมาจากการเลือกตั้ ง
ของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีให้สําเร็จ
ลุล่วงตามความมุ่งหมายของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 ในการปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตั้งตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล  พุ ทธศักราช  2496 และพระราชบัญญั ติ
เป ล่ี ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบ าล เป็ น เท ศบ าล 
พุทธศักราช  2542 และแก้ไข เพ่ิ ม เติม  ฉบับ ท่ี  12 
พุทธศกัราช 2496 โดยให้เทศบาลดงักล่าวมีฐานะเป็น
นิติบุคคล แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยใชเ้กณฑ์ประชากร 
คือ  เทศบาลตําบล  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 
โครงสร้างองค์กรเทศบาลจะประกอบดว้ยฝ่ายบริหาร 
ได้แก่  นายกเทศมนตีและรองนายกเทศมนตรี ซ่ึง
อาจจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และ
ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่  สมาชิกสภาเทศบาล  (ส .ท .) 
(โกวิทย,์ 2550)  มีอาํนาจหน้าท่ีในการพฒันาเทศบาล
ตาํบล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และมี
บทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย โดยบญัญติัหนา้ท่ีท่ี
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เทศบาลตาํบลจะตอ้งทาํ คือ 1) รักษาความ รักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน 2) ให้มีและบาํรุงทางบก
และทางนํ้ า  3) รักษาความสะอาดของถนน  หรือ
ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล  4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  5) ให้ มี
เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 6) ให้ราษฎรไดรั้บการศึกษา
อบรม 7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุ
และผูพ้ิการ 8) บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และ 9) หนา้ท่ี
อ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
 จากผลการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนน
ดินแดงท่ีผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผูว้ิจัยใน
ฐานะเป็นประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย์ เป็นส่วนหน่ึงท่ี
ได้รับผลจากการดําเนินงานของเทศบาลจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการ
ดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดงว่าสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแท้จริงของประชาชนใน
พื้นท่ีได้มากน้อยเพียงใด จึงทําการศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลท่ีมีลกัษณะ
การดาํเนินงานเหมือนกนักบัเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
เช่น บุญนาํ  (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การดาํเนินงาน
ของเทศบาลตําบลปากคาด  ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลปากคาด  อําเภอปากคาด 
จงัหวดัหนองคาย 
 จากผลการวิจัยการดาํเนินงานของเทศบาล
ตามอาํนาจหนา้ท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงทาํ
ให้ผูว้ิจัยมีความต้องการท่ีจะทําการศึกษาวิจัยความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดงอาํเภอโนนดินแดงจงัหวดับุรีรัมย ์วา่
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดงมีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอยู่ใน
ระดับใด  สามารถตอบสนองความต้องการห รือ
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในตาํบลได้มาก
น้อยเพียงใดเพ่ือเป็นสารสนเทศและขอ้เสนอแนะใน
การดําเนินงานสําหรับเทศบาลตําบลโนนดินแดง 

อํา เภอโนน ดินแดงจังห วัด บุ รี รัม ย์  เพ่ื อ ให้ ก าร
ดาํเนินงานและพฒันางานให้ครอบคลุมอาํนาจหน้าท่ี
ของเทศบาลและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ป ระช าชน ในท้อ ง ถ่ิน ได้อ ย่ าง มี ป ระ สิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผลใหม้ากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
 2. เพ่ื อ เป รี ยบ เที ยบ ค วาม คิ ด เห็ น ข อ ง
ประชาชน ต่อการใหด้าํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนน
ดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย์จ ําแนก
ประชาชนตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการ
ดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิการวจิัย 
 วิธีการวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุ รีรัมย์ มีการดําเนินการวิจัย
ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  1.1  ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง   อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 6,885 คน 
  1.2  ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง   อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย  ์ได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณของ   
(Yamane, 1973) ไดจ้าํนวน 379 คน 
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  2.1  เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับ
ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  
เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 
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 2.2  เป็นแบบสอบถามปลายปิดความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย ์เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิ ร์ท  (Likert’s 
rating scale) (บุญชม, 2545ก.) มี 5 ระดบั 
 2.3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับ
ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
 3.  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1  ศึกษาหลักการ  แนวคิดและทฤษฎี 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    3.2  กําหนดขอบข่ายของคําถามเพ่ือให้
สอดคลอ้งครอบคลุมกรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์
ของการวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของ
ประชาชน 
    3.3 นํ าแบบส อบ ถ ามฉบับ ร่ าง เส น อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบแกไ้ข
และเสนอแนะปรับปรุง 
    3.4 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จาก ท่ีป รึกษาแล้ว   จัดทําเป็นแบบสอบถามให้
ผู ้เช่ียวชาญพิจารณา และทําการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา  ภาษาและประเมินผล  โดย
พิ จารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วตัถุประสงค ์
    3.5 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยนําขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย IOC ตั้งแต่ .66 
ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง  
จังหวดับุรีรัมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 40 คน 
แลว้นาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ดว้ยค่าสัมประสิทธิ
สัมพนัธ์อยา่งง่าย และและค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ทั้งฉบบั 
 4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    ส่งหนังสือแนะนําตัวผู ้วิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พร้อม
แบบสอบถามไปขอความ ร่วม มื อในการตอบ

แบบสอบถาม และประสานงานกบัผูช่้วย ผูว้ิจยั ทั้ง 2 
คน ในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนผูว้จิยั 
 5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
    5.1 ต รว จส อบ ค ว าม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถามทุกฉบบั 
  5.2 นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 
ลงรหสัตามแบบการลงรหสั (Coding form) 
  5.3 นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแล้ว ให้
คะแนนแต่ละข้อจากอํานาจการจําแนกรายข้อใน
แบบสอบถามกําหนดไว้ 5 ระดับให้คะแนนดังน้ี    
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  5.4 นาํคะแนนไปหาค่าเฉล่ีย แลว้กาํหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังน้ี (บุญชม,  
2545ข.)  
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.0 หมายความว่า  มีการ
ดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายความวา่ มีการ
ดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา่  มีการ
ดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา่  มีการ
ดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา่  มีการ
ดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  5.5 กรณีแบบสอบถามตอนท่ี 3 ข้อเสนอ 
แนะ ผู ้วิจัยนําข้อมูลทั้ งหมดมาจัดให้ เป็นระเบียบ
หมวดหมู่  โดยการจัดกลุ่มข้อความหรือประโยค 
(Grouping) ท่ีมีลกัษณะหรือความหมายเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนั และแจกแจงความถ่ี และพรรณนาความ  
 
 6.  สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาํถามกบัลกัษณะท่ีตอ้งการวดัใชสู้ตร (สมนึก.  2546) 
  IOC  =   ∑ R  
       N 
   IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง                                  
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                                                       ระหวา่งขอ้คาํถาม 
                                                       กบัวตัถุประสงค ์
  ∑ R  แทน  ผลรวมคะแนนความ                                                        
                                                           คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
                                                          ทั้งหมด 
  N  แทน  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
โดยใช้วิธีหาความเช่ือมั่นใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง  อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุ รีรัมย์ ผู ้วิจัยได้
วิ เค ราะ ห์ ข้อ มู ลและขอนํ า เสนอตามลําดับ ขั้ น 
ดงัต่อไปน้ี  
 1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.  ลาํดบัขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
 3.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรทีศึ่กษา จํ า น ว น 
(คน)  

ร้อยละ 

1.  เพศ   
1.1  หญิง 222 58.58 
1.2  ชาย 157 41.42 

รวม 379 100 

2.  อายุ   

2.1  18 – 29 ปี 44 11.61 

2.2  30 – 39 ปี 73 19.26 

2.3  40 – 49 ปี 157 41.43 

2.4  50 – 59 ปี 68 17.94 

2.5  60 ปี ข้ึนไป 37 9.76 

โดยรวม 379 100 

3.  ระดบัการศึกษา   

3.1  ประถมศึกษา 197 51.98 

3.2  มธัยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

146 38.52 

3.3  ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 

36 9.50 

โดยรวม 379 100 

4.  อาชีพ   
4 .1   เกษตรกร /ก สิ

กรรม 
173 45.65  

4 .2   รั บ ร า ช ก า ร /
รัฐวสิาหกิจ 

30 7.91   

4 .3   ค้ าข าย /ธุ ร กิ จ
ส่วนตวั 

73 19.26   

4.4  รับจา้ง/ลูกจา้ง 103 27.18     
รวม 379 100 
 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 379 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จาํนวน  222 คน คิดเป็นร้อยละ 58.58 และ

2108



HMP23-7 
 

เป็นเพศชาย จํานวน  157 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.42  
ส่วนใหญ่อายุ 40 – 49  ปี จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.43 รองลงมา อายุ 30 - 39 ปี  จํานวน  73 คน     
คิดเป็นร้อยละ 19.26  อายุ 50 - 59 ปี จาํนวน 68 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.94  อายุ  18 – 29  ปี จาํนวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.61  อายุ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ  9 .76   ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน  197  คิด เป็น ร้อยละ  51 .98  
รองลงมามีระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จาํนวน 146 
คน  คิด เป็น ร้อยละ  38.52  ระดับป ริญญาตรีห รือ
เทียบเท่าข้ึนไป จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 
และมีอาชีพเกษตรกร/เกษตรกรรม จาํนวน 173 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.65 รองลงมาอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง  
จาํนวน  103  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.18  อาชีพคา้ขาย
หรือธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.26  
และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน  30 คน      
คิดเป็นร้อยละ  7.91   
 
ผลการวจิัย 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน  พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 ดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการพฒันา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ รองลงมาคือ 
ด้านการป้องกันและระงบัโรคติดต่อ   และด้านการ
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ี
สาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู และมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 5  ดา้น โดย
เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นการจดัให้มี
และบํารุงทางบกและทางนํ้ า  ด้านการบํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถ่ินดา้นการจดัใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  และ
ดา้นการจดัใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง  อํา เภอโนน ดินแดง  จังห วัด บุ รี รัมย์ พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายแุละระดบัการศึกษา โดยรวมไม่
แตกต่างกัน  ส่วนประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
โดยรวมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05 
 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย  ์คือ ควรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การทาํความ
สะอาดของบา้นเรือนและสถานท่ีภายในเขตเทศบาล มี
การจัดสรรงบประมาณสําห รับการอนุ รักษ์งาน
ประเพณีประจาํหมู่บา้น เพิ่มจาํนวนเจา้หน้าท่ีเทศบาล
ในการดูแลจดั เก ็บและกําจดัขยะมูลฝอยใน เขต
เท ศบ าล  และ มีการอาสาสมัครรักษาความสงบ
เรียบร้อยออกตรวจในเวลากลางคืนในเทศบาลตาํบล 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอ
โนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย ์พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลการศึกษาท่ีพบเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้  
 จากผลการวิจัย  พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ 
เทศบาลโนนดินแดง ไดด้าํเนินการงานเทศบาลอยู่ใน
ปานกลาง 5 ด้าน จากทั้ งหมด 8 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 
62.50  (ตารางท่ี 1) จึงเป็นผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นถึงวา่ทาํไม
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ผลการดาํเนินการถึงอยูร่ะดบัปานกลาง โดยเฉพาะดา้น
การจดัให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิงท่ีมีระบบ
ความคิดเห็นปานกลางตํ่าสุด โดยค่าเฉล่ียเพียง 3.19 ซ่ึง
เร่ืองท่ีเทศบาลทําได้น้อยท่ีสุด  เป็นเร่ืองของการมี
เคร่ืองมือดบัเพลิงติดตั้งไวบ้ริเวณชุมชนสามารถใชง้าน
ไดท้นัทีเม่ือเกิดเพลิงไหม ้ และอีกดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย 
ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซ่ึงมี
เร่ืองเก่ี ยวกับการจัด เวรยามคอยรับแจ้งเห ตุจาก
ประชาชนตลอด 24 ชัว่โมงตลอดจนเป็นเทศบาลตาํบล
ท่ีพึ งยกฐานะข้ึนจากองค์การบ ริหารส่วนตําบล 
ศักยภาพบุคลากร งบประมาณและอ่ืนๆ  ยงัต้องใช้
ระยะเวลาในการพฒันา ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจส่งผลให้เกิด
การดาํเนินการท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ตารางที ่1    ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์โดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้น                                                                            

                                                                                      (n = 379)  

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการ
ดาํเนินงานของเทศบาลตําบลโนน
ดนิแดง อาํเภอโนนดนิแดง จงัหวดั

บุรีรัมย์ 

  S.D. 
ระดบั 

ความคดิเห็น 

1. ดา้นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 3.26 0.67 

ปาน
กลาง 

2. ดา้นการจดัใหมี้และบาํรุงทาง
บกและทางนํ้า 3.47 0.65 

ปาน
กลาง 

3. ดา้นการรักษาความสะอาดของ
ถนนหรือทางเดินและ 
ท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลู 3.52 0.61 มาก 
4. ดา้นการป้องกนัและระงบั
โรคติดต่อ 3.71 0.64 มาก 
5. ดา้นการจดัใหมี้เคร่ืองใชใ้น
การดบัเพลิง 3.19 0.77 

ปาน
กลาง 

6. ดา้นการจดัใหร้าษฎรไดรั้บ
การศึกษาอบรม 3.42 0.67 

ปาน
กลาง 

7. ดา้นการส่งเสริมการพฒันา
สตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผู ้
พิการ 3.72 0.76 มาก 

8. ดา้นการบาํรุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 3.47 0.80 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.47 0.54 

ปาน
กลาง 

 

 สมมติฐานที่  2 ประชาชนท่ีมี เพศ  อาย ุ
ระดบัการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดงจังหวดับุรีรัมย์ แตกต่างกัน   ผล
การศึกษา พบวา่ 
 1.  ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
ผลการวจิยัท่ีพบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศชายและเพศหญิง
อยู่ใน พ้ืน ท่ี เดียวกัน  การบริหารงานโดยองค์การ 
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีคนเดียวกนั ลกัษณะคลา้ยกนัจึง
ทาํใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีเหมือนกนั ดงัเช่นท่ีออสแคมพ์ 
(Oskamp.  1977 : 119-133) เห็นวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเกิดความคิดเห็นเป็นเร่ือง เจตคติและความคิดเห็น
ข อ ง ก ลุ่ ม  ( Group Determinants of Attitude)  แ ล ะ 
ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล  (Direct Personal 
Experience) ท่ีจะทาํใหเ้กิดความคิดเห็นเหมือนกนัได ้
 2.  ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์ โดยรวมไม่
แตกต่างกนั ผลการวจิยัท่ีพบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าประชาชนอยู่ใน
พื้นท่ีเดียวกัน บริหารงานโดยองค์การ ผูบ้ริหารและ
เจ้าหน้าท่ีคนเดียวกัน ลักษณะคล้ายกันจึงทําให้เกิด
ความคิดเห็นท่ีเหมือนกันและท่ีออสแคม์พเสนอไว้
เช่นเดียวกบัเพศ แต่เม่ือพิจารณาเพิ่มเติมจากตารางท่ี 4 
จะพบว่า ช่วงอายุท่ีมากสุด คือ ระหว่าง 40-49 ปี (157 
คน)  และ 30-39 ปี (73 คน) ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีรับรู้การ
พฒันาการและการดาํเนินการของเทศบาลท่ีสัมผสัได้
ในระยะ 20 ปี ไดเ้ป็นอย่างดีถึงการเปล่ียนแปลงและ
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ปฏิบัติงานต่างๆ และเป็นวยัท่ีสามารถตดัสินใจและ
ประเมินผลการดาํเนินการได ้จึงทาํให้ผลท่ีออกมาไม่
แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง  อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุ รี รัมย ์
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัท่ีพบไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าประชากรท่ีศึกษาเป็น
ประชากร ท่ี อยู่ ใน เทศบาลตําบล เดี ยวกันและมี
การศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาหรือ
เที ยบ เท่ ามากสุด จึงทําให้ เกิดผลความคิด เห็น ท่ี
เหมือนกนัได ้ 
 4.  ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุ รีรัมย์ โดยรวม
แตกต่างกนั ผลการวจิยัท่ีพบเป็นไปตามสมมติฐาน 
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ลกัษณะของอาชีพท่ีทาํ
อยูท่าํใหเ้กิดประสบการณ์ มีการมองเห็นและสัมผสัส่ิง
ท่ีเทศบาลตาํบลโนนดินแดงดาํเนินการแตกต่างกนัได ้
เช่น เร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ระหว่างอาชีพคา้ขายหรือธุรกิจสวนตวั อาจารยรั์บจา้ง
ท่ีอาจมีการทํางานค้าขายในตลาดและเดินทาง จึง
มองเห็นถึงความแตกต่างในการปฏิบติังานดา้นน้ีจาก
กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรรม หรือการรักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมถึง
การจาํกดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีกลุ่มรับจา้งจะคิด
แตกต่างกบัเกษตรกร/เกษตรกรรม เพราะกลุ่มรับจา้ง
จะมีการทํางานทั่วๆ  ไป  ทําให้ เดินทางและสัมผัส
ครอบคลุมทั้ งตาํบล แต่เกษตรกร/เกษตรกรรม จะใช้
เส้นทางเดิมหรือพื้นท่ีเดิมหรืออยู่กับท่ีมากกว่าการ
สัมผสัยอมแตกต่างกนั 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิจยั ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนดินแดง 

อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์สรุปผลการศึกษา 
ดงัน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ40 - 
49  ปี  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีอาชีพ
เกษตรกร/เกษตรกรรม   
 2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน  พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 ดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการพฒันา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ รองลงมาคือ 
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และด้านการ
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ี
สาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู และมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 5  ดา้น โดย
เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นการจดัให้มี
และบํารุงทางบกและทางนํ้ า  ด้านการบํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถ่ินดา้นการจดัใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  และ
ดา้นการจดัใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์ท่ีมี 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกนั พบวา่ 
  3 .1 ประชาชนท่ี มี เพศแตกต่างกัน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  3 .2 ประชาชนท่ี มีอายุแตกต่างกัน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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  3 .3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน
ของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  3.4  ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า   ด้านการจัดให้ มี เค ร่ืองใช้ในการ
ดบัเพลิง, ดา้นการจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบกและ
ทางนํ้ า  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน, ดา้นการรักษา
ความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ 
รวมทั้ งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล , ด้านการ
ป้องกนัและระงบัโรคติตดต่อ, ดา้นการจดัให้ราษฎร
ได้รับการศึกษา อบรม, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ และ ดา้นการ
บาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
วัฒนธรรมอัน ดีของท้องถ่ิน  แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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