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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้นี้  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของ
ประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจบั 
จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอย่างได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 372 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกบัการรบัรู้ภาพลกัษณ์ของประชาชนที่มต่ีอ
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบัจงัหวดัอุดรธานี มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.89 การ
วเิคราะห์ขอ้มลูใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รูปทางสงัคมศาสตร์ ค านวณหาค่าความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีเทส แบบอิสระ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ    
เชฟเฟ่ ผลการวจิยัพบว่า 
 1. การรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบล
เมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานีจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี 
พบว่า ทัง้โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  
 2. การรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบล
เมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานีจ าแนกตามเพศ และระดบัการศกึษา พบว่า ทัง้
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกนั และ
รายด้านมีความแตกต่างกันในด้านสาธารณสุข และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิง่แวดลอ้ม จ าแนกตามอาชพี พบว่า โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั และรายดา้นมคีวามแตกต่าง
กนั ในดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 
 

ค าส าคญั : การรบัรู้ ภาพลกัษณ์การปฏิบตัิงาน เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั 
จงัหวดัอุดรธานี 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study and compare the public’s 

perception of the performance of Muangpia Sub-district Municipality Kudchap 
District, Udon Thani Province based on the characteristics of gender, age, 
education, and occupation. The participants were 372 people who lived in tub-
district area selected by stratified random sampling. The research instrument was 
a five-rating scale questionnaire with the reliability of 0.89. Data were analyzed by 
the use of frequencies, percentages, means, standard deviations, t-test, One-way 
ANOVA, and the Scheffe’s method for the difference comparison. Results 
indicated that public perception of the municipality’s performance based gender, 
age, education, and occupations was at a high level. Public perception did not 
differ based on different genders, education levels, and ages, there were no 
differences in regard to public health, natural resources, and the environment 
based on occupations, but different perceptions did exist in relation to 
maintenance of social order and security of life and property. 

 

Keywords: Public perception: Performance; Muangpia Sub-district Municipality; 
Kudchap District; Udon Thani Province 

บทน า 
 ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทัง้ภายนอกและภายในประเทศที่
จะส่งผลกระทบต่อทิศทางประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การ
พฒันาทีเ่หมาะสม กรอบแนวคดิการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่11 จงึมแีนวคดิทีย่งัคงยดึหลกัการปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และขบัเคลื่อนใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนยิง่ขึน้ทุกภาคส่วน ทุกระดบั ยดึแนวคดิ
การพฒันาแบบบรูณาการเป็นองค์รวมทีม่คีนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา มกีารเชือ่มโยงทุก
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มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทัง้มิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และ
การเมอืง เพื่อสร้างภูมคิุ ้มกนัให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดบัปจัเจก 
ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิขณะเดยีวกนัให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสงัคมในกระบวนการพฒันาประเทศ (แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่11)   
 เทศบาลถอืว่าเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิน่ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในเขตชุมชนทีม่คีวาม
เจรญิและใชใ้นการบรหิารการเมอืงเป็นหลกั ซึง่หลายประเทศประสบความส าเรจ็ในการใช ้
“เทศบาล” เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแล้ว
ทัง้หลาย ส าหรบัสงัคมไทย เทศบาลเป็นรูปแบบการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นในเขต
ชุมชนเมืองที่ใช้มาตัง้แต่ พ.ศ.2496 จนถึงปจัจุบัน เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่รูปแบบหนึ่ง มฐีานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ข
เพิม่เตมิถึงปจัจุบนั เทศบาลม ี3 ประเภท คอื เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง และเทศบาล
นคร แบ่งตามจ านวนความหนาแน่นของประชากรในท้องถิ่น ความเจรญิทางเศรษฐกจิ
ของท้องถิ่น และความส าคญัทางการเมอืงของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของ
ทอ้งถิน่นัน้ ว่าจะสามารถพฒันาความเจรญิไดร้วดเรว็มากน้อยเพยีงใด (โกวทิย์ พวงงาม, 
2555) เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ ง ที่จ าเป็นต้องมี
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาประชาชน เพือ่ใหไ้ดร้บัความร่วมมอืและสนบัสนุนการด าเนินงาน 
ใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการรบัรูข้องประชาชนในพื้นที ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลอืประชาชนให้มอีาชพี รายได้ และ
ส่งเสรมิการศกึษา จดัสรรงบประมาณไดท้ัว่ถงึทุกพื้นทีใ่นเขตเทศบาล (โกวทิย์ พวงงาม , 
2544) 
 การรบัรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ  
ไว้วางใจ และระดบัความร่วมมอื หากองค์กรใดมภีาพลกัษณ์ที่ดกี็จะได้รบัความเชื่อถือ 
ไว้วางใจ และได้รบัการร่วมมือจากประชาชน  ให้องค์กรนัน้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน แมม้วีกิฤตการณ์เกดิขึน้กจ็ะสามารถแกไ้ขไดง้า่ย แต่ถา้องค์กรใดมภีาพลกัษณ์
ทีไ่มด่ยี่อมไดร้บัการต่อต้านและการดหูมิน่เกลยีดชงั ภาพลกัษณ์จงึเป็นรากฐานแห่งความ
มัน่คงขององค์กร (ชูเกยีรต ิวงษ์เทพเตียน, 2542) โดยเฉพาะปจัจุบนัองค์กรต่างๆ ไดร้บั
ความสนใจจากสาธารณชนและมวลชนมากขึน้  อนัเนื่องมาจากความเจรญิกา้วหน้าของ
เทคโนโลยต่ีางๆ เช่น คอมพวิเตอร ์อนิเตอรเ์น็ต ท าใหค้นในสงัคมต่างๆ รบัทราบข่าวสาร
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก อย่างรวดเรว็ ส่งผลใหทุ้กคนตอ้งรบัรูแ้ละมสี่วนเกีย่วขอ้ง มกีาร
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แสดงความคดิเหน็เพือ่เป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ ภาพลกัษณ์จงึเป็นรากฐานแห่งความ
มัน่คงขององคก์ร (ดวงพร  ค านูณวฒัน์ และวาสนา จนัทรส์ว่าง, 2541) 
 เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี แต่เดิมก่อตัง้ขึ้นมา
ตัง้แต่ พ.ศ. 2539 ในรูปแบบขององค์การบรหิารส่วนต าบล และต่อมาได้รบัการยกฐานะ
เป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย เนื้อที่ 51 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรบัผิดชอบ เต็มพื้นที่  5 
หมู่บ้าน และพื้นที่คาบเกีย่วกบัเทศบาลต าบลกุดจบั 6 หมู่บา้น จ านวนประชากร 5,313 
คน เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพื้นทีม่ากทีสุ่ด โดยงบประมาณทีใ่ชภ้ายในองคก์รมาจากภาษีของประชาชน 
ดงันัน้เทศบาลต าบลเมอืงเพยี จงึต้องมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีโดยค านึงถงึถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคญั มคีวามโปร่งใสในการใช้งบประมาณและสามารถตรวจสอบได ้
ส่งผลให้ประชนชื่นชมและยอมรบัในการบริหารจดัการ เมื่อเทศบาลมกีารสร้างความ
เชือ่ม ัน่และทศันคตทิีด่แีลว้ กจ็ะท าใหเ้กดิความเขา้ใจและมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัประชาชน 
ท าให้เทศบาลสามารถด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ไดม้ากทีสุ่ดและจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีด่ขีองเทศบาลดว้ย 
 เทศบาลต าบลเมอืงเพยี มปีญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา เช่น ปญัหาการขาด
แคลนน ้าอุปโภค บรโิภค ในช่วงฤดูแลง้ แหล่งน ้าตื้นเขนิไม่สามารถกกัเกบ็น ้าไวใ้ชใ้นฤดู
แล้งให้เพยีงพอ ในการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพยีงพอ กลุ่มสตรยีงัว่างงานขาดการ
รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชพี ขาดอาชพีเสรมินอกฤดูการท าเกษตร ปญัหายาเสพติดใน
ชุมชน และรวมไปถึงประชาชนขาดการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน (เทศบาลต าบล
เมอืงเพยี, 2557) เทศบาลต าบล เมอืงเพยี ไดต้ระหนักถงึปญัหาในการพฒันาดงักล่าว จงึ
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทัง้หมด 7 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม วฒันธรรมและภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น ด้านการพฒันาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน ด้านสาธารณสุข ด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่นการรกัษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมอืง  และ ด้าน
การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปญัหา และปรับปรุงการ
ปฏบิตัิงานให้มปีระสทิธภิาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
ประชาชนเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินการดงักล่าว ในส่วนของปญัหาที่
เกี่ยวข้องกบัการรบัรู้ภาพลกัษณ์ของการปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  นัน้ 
เกิดขึ้นจากการแก้ไขปญัหาให้โดยที่ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริง ว่าประชาชนมี
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ความรูส้กึนึกคดิอย่างไรต่อการปฏบิตัิงานของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย ท าให้การแก้ไข
ปญัหาไมต่รงกบัความตอ้งการเท่าทีค่วร ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารพฒันาตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน และแก้ไขปญัหาต่างๆ ได้ตรงกบัความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย จึงต้องรบัรู้ถึงภาพลกัษณ์ของเทศบาล จากความคดิเห็นของ
ประชาชน เพือ่เป็นตวับ่งชีว้่าการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อยู่ในระดบัใด ใน
การศกึษาครัง้นี้ การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี หมายถงึ ภาพทีเ่กดิขึน้
ในจติใจของประชาชนทีม่คีวามรูส้กึนึกคดิต่อการปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี 
โดยมาจากทัง้ประสบการณ์ตรง ได้แก่การได้ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังาน  การมาตดิต่อใชบ้รกิาร การไดร้บัความช่วยเหลอื และสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆ และประสบการณ์ทางอ้อม ไดแ้ก่ การบอกเล่าจากบุคคลอื่น การไดร้บัข่าวสารจาก
สือ่ต่างๆ ฯลฯ 
 เนื่ องจากผู้ศึกษาเห็นว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ ผูศ้กึษาในฐานะพนกังานเทศบาลต าบลเมอืงเพยี จงึ
มคีวามสนใจที่จะศึกษาการรบัรู้ของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี ทัง้ 7 ด้านโดยมกีารเปรยีบเทยีบระดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์การ
ปฏบิตัิงานของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ในประชาชนที่มี
ลกัษณะประชากรแตกต่างกนั ในด้านเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี ทัง้นี้   ผล
การศกึษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการพฒันา และปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของเทศบาล
ต าบลเมอืงเพยี ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ  
 2. เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอายุ  
 3. เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามระดบั
การศกึษา  
 4. เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอาชพี 
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สมมติฐานของการศึกษา 
1. ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั จะมรีะดบัการรบัรู้ภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของ

เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
2. ประชาชนที่มชี่วงอายุต่างกนั จะมรีะดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์การปฏบิตังิาน

ของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
3. ประชาชนที่มรีะดบัการศึกษาต่างกัน จะมรีะดับการรบัรู้ภาพลกัษณ์การ

ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
4. ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนั จะมรีะดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์การปฏบิตังิานของ

เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

  ตวัแปรอสิระ    ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการศกึษา 
 

ระดบัการรบัรูข้องประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การ

ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั 

จงัหวดัอุดรธานี 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
2. ดา้นเศรษฐกจิ 
3. ดา้นสงัคม วฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
4. ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบ
สงัคม ความปลอดภยัและทรพัยส์นิ 
5. ดา้นสาธารณสุข 
6. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
7. ดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิารจดัการ 
 
 

1. เพศได้แก่  
    1.1 ชาย 
    1.2 หญงิ 
2. อายุ 
   2.1 อายุ 18 - 25 ปี 
   2.2 อายุ 26 – 40 ปี 
   2.3 อายุ 41 ปี ขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษาไดแ้ก่ 
   3.1 ประถมศกึษา 
   3.2 มธัยมศกึษา – อนุปรญิญา 
   3.3 ปรญิญาตรขีึน้ไป 
4. อาชพี ไดแ้ก่ 
   4.1นกัเรยีน / นกัศกึษา 
   4.2 รบัราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ/ พนกังานของรฐั 
   4.3 ธุรกจิส่วนตวั 
   4.4 เกษตรกร /รบัจา้ง 
   4.5 พนกังานบรษิทั 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตพื้นที่
ของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวัดอุดรธานี จ านวน 5,313 คน ใน 11 
หมู่บา้นก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเรจ็รูปของ Taro Yamane ความคลาด
เคลื่อนทีผู่้วจิยัยอมรบัไดเ้ท่ากบั 5 % ขนาดกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 372 คน จากประชากร 
5,313 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้โดยก าหนด
สดัส่วนตามพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี จ านวน 11 หมู่บ้านจากนั ้นผู้ศึกษาจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) (ตารางที ่1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

     หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
หมูท่ี ่1 บา้นเพยี 135 9 
หมูท่ี ่2 บา้นหวัขวั 434 30 
หมูท่ี ่4 บา้นดงน้อย 1,150 81 
หมูท่ี ่5 บา้นโสกแก 916 64 
หมูท่ี ่6 บา้นขา่ 819 57 
หมูท่ี ่7 บา้นหวัขวัน้อย 11 1 
หมูท่ี ่8 บา้นโนนเมอืง 240 17 
หมูท่ี ่9 บา้นโนนส าราญ 208 15 
หมูท่ี ่10 บา้นศรวีไิล 429 30 
หมูท่ี ่11 บา้นดงเคง็ 29 2 
หมูท่ี ่12 บา้นค าเจรญิ 942 66 

รวม 5,313 372 
  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาพฒันาขึ้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปส่วนบุคคลและตอนที ่2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกบัการรบัรูข้องประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงาน ในเขตเทศบาลต าบล
เมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 47 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้นลกัษณะเป็น



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558 

- 68 - 

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales) ม ี5 ระดบั คอื ระดบั  5, 4, 3, 2 
และ 1 โดยผูศ้กึษาพฒันาแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน เพื่อช่วยพจิารณาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา มคี่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
กับนิยามศัพท์เฉพาะ(IOC) เท่ากับ 1 หลังจากนัน้ผู้ศึกษา น าแบบสอบถามที่แก้ไข
ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try  Out) กบัประชาชน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
เพื่ อหาความ เชื่ อมัน่  (Reliability) โดยวิธีการหาค่ าสัมประสิทธิแ์อลฟ่ า (Alpha  
Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค ซึง่ไดค้่าความเชือ่ม ัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.89 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ในการเก็บข้อมูลการศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์จาก
ส านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ถึงนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมอืงเพีย 
อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง จนครบจ านวน 372 ชุด 

 4. การวิเคราะหข้์อมลู  
  ในการศกึษาในครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรม
สถติสิ าเรจ็รปูทางสงัคมศาสตรโ์ดยมวีธิกีารดงันี้ 

    4.1 วเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยการ
แจกแจงความถี่ ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบ 
         4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการรบัรูข้องประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ดว้ยค่าเฉลีย่ (X ) 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใชโ้ปรแกรมการวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัสถติเิพื่อการ
วจิยัทางสงัคมศาสตร์ โดยแปลความหมายจากคะแนนจากการประยุกต์ใช้วิธกีารของ              
บุญชม ศรสีะอาด (2553) 

 4.3 เปรยีบเทยีบการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงาน
ของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามเพศ โดยการ
ทดสอบทแีบบอสิระ (t-test for Independent Samples)  

 4.4 เปรยีบเทยีบการรบัรู้ของประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงาน
ของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี  จ าแนกตามอายุ อาชพี และ
ระดบัการศกึษา โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และเมือ่
พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
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รายคู่ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe’ s Method) (สมชาย               
วรกจิเกษมสกุล, 2555) 
 

สรปุผลการศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์การ

ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ผูศ้กึษาสรุปได ้ดงันี้ 
 1. ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 

191 คน ด้านอายุ ส่วนมากคือมีอายุ  41 ปี ขึ้นไป จ านวน 169 คน ด้านการศึกษา
ส่วนมากมวีุฒกิารศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา – อนุปรญิญา จ านวน 179 คน ส าหรบั
อาชพีพบว่าส่วนมากประกอบอาชพีเกษตรกรและรบัจา้ง จ านวน 125 คน  
 2. ผลการศกึษาการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานของ
เทศบาลต าบล เมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชน
ทัง้เพศชายและเพศหญงิ มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
อยู่ในระดบัมาก ผลปรากฏในตารางที ่2  
 3. ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน
ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิมกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน ทัง้โดยรวมและ
รายดา้น ไมแ่ตกต่างกนัเช่นกนั ผลปรากฏในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2    ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์
การปฏบิตัิงานของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 
จ าแนกตามเพศ และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยภาพรวม
และรายดา้น 

 

การรบัรู้ของประชาชนท่ีมีต่อ 
ภาพลกัษณ์การปฏิบติังาน 

ชาย หญิง t 

X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 
1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 3.61 0.51 มาก 3.57 0.50 มาก 0.64 
2. ดา้นเศรษฐกจิ 3.91 0.46 มาก 3.87 0.41 มาก 0.80 
3. ดา้นสงัคม วฒันธรรม  
   และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4.33 0.33 มาก 4.34 0.27 มาก 0.42 

4. ดา้นการรกัษาความสงบ 3.93 0.38 มาก 3.93 0.40 มาก 0.01 
   เรยีบรอ้ยการจดัระเบยีบ
สงัคม ความปลอดภยัและ
ทรพัยส์นิ 

       

5. ดา้นสาธารณสุข 4.19 0.36 มาก 4.21 0.40 มาก 0.53 
6. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

3.75 0.45 มาก 3.75 0.44 มาก 0.03 

7. ดา้นการเมอืง การปกครอง 4.22 0.35 มาก 4.24 0.32 มาก 0.50 
    และการบรหิารจดัการ        

โดยรวม 4.03 0.26 มาก 4.03 0.24 มาก 0.02 
 

 4. ผลการศกึษาการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชน
ทัง้ทุกกลุ่มอายุ มกีารรบัรู้ต่อภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงาน ทัง้โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดบัมาก เช่นกนั ผลปรากฏในตารางที ่3 
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ตารางท่ี  3  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรบัรู้ของประชาชนที่มีต่อ
ภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ 
จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอายุ และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

การรบัรู้ของประชาชน 
ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การ

ปฏิบติังาน 

18 - 25 ปี 26 - 40 ปี 41 ปี ขึ้นไป  

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

F 
 (S.D.) (S.D.) (S.D.)  

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 3.68 มาก 3.55 มาก 3.57 มาก 1.76 

 (0.53)  (0.55)  (0.45)   
ดา้นเศรษฐกจิ 3.85 มาก 3.95 มาก 3.87 มาก 1.62 

 (0.51)  (0.44)  (0.38)   

ดา้นสงัคม วฒันธรรมและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 

4.34 
(0.32) 

มาก 4.29 
(0.33) 

มาก 4.36 
(0.27) 

มาก 1.82 

ดา้นการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบ
สงัคมความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิ 

3.97 
(0.45) 

มาก 3.90 
(0.41) 

มาก 3.93 
(0.34) 

มาก 0.87 

ดา้นสาธารณสุข 4.20 มาก 4.14 มาก 4.25 มาก 3.90* 
 (0.39)  (0.38)  (0.25)   
ดา้นทรพัยากร 3.83 มาก 3.80 มาก 3.67 มาก 4.70** 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (0.48)  (0.47)  (0.39)   
ดา้นการเมอืง การปกครอง
และการบรหิารจดัการ 

4.26 
(0.37)  

มาก 4.20 
(0.37) 

มาก 4.24 
(0.29) 

มาก 0.81 
 

โดยรวม 
4.06 
(0.29) 

มาก 4.02 
(0.28) 

มาก 4.03 
(0.20) 

มาก 
 

0.69 

**p<.01, *p<.05 
 

 5. ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน
ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอายุ พบว่า 
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และรายดา้นมคีวามแตกต่างกนั เช่นกนั ในดา้นสาธารณสุข และดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ผลปรากฏในตารางที ่4 และ 5 
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ตารางท่ี  4  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ
ภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี จ าแนกตามอายุ ดา้นสาธารณสุข    

 

อาย ุ
 

X  
 18 - 25 ปี  26 - 40 ปี  41 ปี ขึ้นไป 

  4.20  4.14  4.25 
18 - 25 ปี  4.20  -     0.06  0.05 
26 - 40 ปี  4.14  -  -  0.11* 
41 ปี ขึน้ไป  4.25  -  -  - 
       *p<.05 
  

จากตารางที ่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ การรบัรู้ของประชาชนที่
มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 
จ าแนกตามอายุ ดา้นสาธารณสุข พบว่า ประชาชนทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป กบั ประชาชนทีม่ ี
อายุ 26-40 ปี มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การปฏบิตัิงานด้านสาธารณสุข แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยประชาชนทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานดา้นสาธารณสุข ต่อเทศบาลต าบลเมอืงเพยี มากกว่า ประชนทีม่อีายุ 26-40 ปี 
ส่วนคู่อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี  5  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ
ภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี จ าแนกตามอายุ ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม       

 

อาย ุ
 

X  
 18 - 25 ปี  26 - 40 ปี  41 ปี ขึ้นไป 

  3.83  3.80  3.67 
18 - 25 ปี  3.83  -     0.03  0.16** 
26 - 40 ปี  3.80  -  -  0.13 
41 ปี ขึน้ไป  3.67  -  -  - 
**p<.01 
  

จากตารางที ่5  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ การรบัรูข้องประชาชนที่
มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 
จ าแนกตามอายุ ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม พบว่า ประชาชนที่มอีายุ 18 - 
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25 ปี กับ ประชาชนที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีการรับรู้ภาพลักษณ์การปฏิบัติงานด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .01 
โดยประชาชนที่ มีอ ายุ  18 - 25 ปี  มีก ารรับ รู้ภ าพ ลักษ ณ์ การป ฏิบัติ งานด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มต่อเทศบาลต าบลเมอืงเพยี มากกว่า ประชนที่มอีายุ  
41 ปีขึน้ไป ส่วนคู่อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 6. ผลการศกึษาการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานของ
เทศบาลต าบล เมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า 
ประชาชนทุกระดบัการศกึษา มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน ทัง้โดยรวมและราย
ดา้น อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั ผลปรากฏในตารางที ่6 
 7. ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน
ของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
พบว่า ประชาชนทุกระดบัการศกึษา มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน ทัง้โดยรวม
และรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั เช่นกนัผลปรากฏในตารางที ่6 
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ตารางท่ี  6 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ
ภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี จ าแนกตามระดบัการศึกษา และผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

การรบัรู้ของประชาชน 
ท่ีมีต่อ 

ภาพลกัษณ์การปฏิบติังาน 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
– อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
ขึ้นไป 

 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

F 
(S.D.) (S.D.) (S.D.)  

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 3.54 
(0.51) 

มาก 3.56 
(0.47) 

มาก 3.68 
(0.55) 

มาก 2.26 

2. ดา้นเศรษฐกจิ 3.89 มาก 3.85 มาก 3.96 มาก 1.96 
     (0.47)  (0.42)  (0.41)   
3.  ดา้นสงัคม วฒันธรรมและ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
4.36 
(0.27) 

มาก 4.32 
(0.32) 

มาก 4.33 
(0.31) 

มาก 0.41 

4.  ดา้นการรกัษา 3.97 มาก 3.90 มาก 3.94 มาก 0.90 
    ความสงบเรยีบรอ้ยความ

ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

(0.36)  (0.39)  (0.41)   

5. ดา้นสาธารณสุข 4.26 มาก 4.18 มาก 4.19 มาก 1.69 
  (0.27)  (0.35)  (0.36)   
6. ดา้นทรพัยากร 3.71 มาก 3.74 มาก 3.79 มาก 0.76 
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (0.44)  (0.44)  (0.46)   
7. ดา้นการเมอืง การ 4.23 มาก 4.24 มาก 4.20 มาก 0.41 
 ปกครอง และการ (0.33)  (0.33)  (0.36)   
 บรหิารจดัการ        

โดยรวม 
4.04 มาก 4.02 มาก 4.06 มาก 0.74 
(0.24)  (0.24)  (0.27)   

 
8. ผลการศกึษาการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานของ

เทศบาลต าบล เมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
ประชาชนทัง้ทุกกลุ่มอาชพี มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน ทัง้โดยรวมและราย
ดา้น อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั ผลปรากฏในตารางที ่7 
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ตารางท่ี  7  ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การรบัรูข้องประชาชนทีม่ตี่อภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานของเทศบาล ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอดุรธานี จ าแนกตาม
อาชพี และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม    

 

 

 
9. ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
ประชาชนทุกกลุ่มอาชพี มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และรายด้านมคีวามแตกต่างกนัเช่นกัน ในด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย การจดั
ระเบยีบสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ผลปรากฏในตารางที ่8 

กา
รร

บัร
ูข้อ

งป
ระ

ชา
ชน

ทีม่
ตี่อ

 
ภา

พล
กัษ

ณ์
 

กา
รป

ฏบิ
ตังิ

าน
 

นกั
เรยี

น 
/ น

กัศ
กึษ

า 

รบั
รา

ชก
าร

/พ
นกั

งา
น

รฐั
วสิ

าห
กจิ

 
/พ

นกั
งา

นข
อง

รฐั
 

ธุร
กจิ

สว่
นต

วั 

เก
ษต

รก
ร /

 รบั
จา้

ง 

พน
กัง

าน
บร

ษิทั
 

 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

F 
(S.D.) (S.D.) (S.D.) (S.D.) (S.D.)  

1.ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

3.62 
(0.48) 

มาก 3.67 
(0.57) 

มาก 3.65 
(0.51) 

มาก 3.53 
(0.46) 

มาก 3.54 
(0.54) 

มาก 1.06 

2.ดา้นเศรษฐกจิ 3.83 มาก 3.96 มาก 3.94 มาก 3.91 มาก 3.84 มาก 1.25 

 (0.51)  (0.40)  (0.40)  (0.41)  (0.42)   

3.ดา้นสงัคม  4.29 มาก 4.38 มาก 4.34 ปาน 4.35 มาก 4.30 มาก 1.10 

วฒันธรรมและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 

(0.36)  (0.30)  (0.31) กลา
ง 

(0.24)  (0.33)   

4.ดา้นการรกัษา 3.90 มาก 4.04 มาก 4.01 มาก 3.95 มาก 3.78 มาก 4.42* 
ความสงบ
เรยีบรอ้ยการจดั
ระเบยีบสงัคม 

(0.41)  (0.40)  (0.46)  (0.32)  (0.38)   

5.ดา้นสาธารณสุข 4.21 มาก 4.26 มาก 4.19 มาก 4.22 มาก 4.12 มาก 1.55 

 (0.37)  (0.36)  (0.36)  (0.25)  (0.36)   

6.ดา้นทรพัยากร 3.80 มาก 3.80 มาก 3.86 มาก 3.69 มาก 3.68 มาก 2.04 

ธรรมชาต ิและ
สิง่แวดลอ้ม 

(0.44)  (0.50)  (0.54)  (0.39)  (0.41)   

7.ดา้นการเมอืง  4.24 มาก 4.28 มาก 4.25 มาก 4.20 มาก 4.23 มาก 0.59 
การปกครอง และ
การบรหิารจดัการ 

(0.36)  (0.36)  (0.37)  (0.30)  (0.32)   

โดยรวม 
4.02 มาก 4.10 มาก 4.07 มาก 4.03 มาก 3.98 มาก 2.19 

(0.27)  (0.30)  (0.26)  (0.20)  (0.25)   
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ตารางท่ี  8  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอ 
ภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี จ าแนกตามอาชพี ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยการจดัระเบยีบ
สงัคม ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ 

 

อาชีพ X  

นักเรียน / 
นักศึกษา 

รบัราชการ/
พนักงาน

รฐัวิสาหกิจ/
พนักงานของ

รฐั 

ธรุกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร 
/ รบัจ้าง 

พนักงาน
บริษทั 

3.90 4.04 4.01 3.95 3.78 
นกัเรยีน / นกัศกึษา 3.90 -   0.14 0.11 0.05 0.12 
รบัราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ/พนกังาน
ของรฐั 

4.04 - - 0.03 0.09 0.26* 

ธุรกจิส่วนตวั 4.01 - - - 0.06 0.23 
เกษตรกร / รบัจา้ง 3.95 - - - - 0.17 

พนกังานบรษิทั 3.78 - - - - - 
 

 จากตารางที่  8  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการรบัรู้ของ
ประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั 
จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอาชพี ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยการจดัระเบยีบสงัคม 
ความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ พบว่า ประชาชนที่มอีาชีพ รบัราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ กับ ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท  มีการรับรู้
ภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยการจดัระเบยีบสงัคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
ประชาชนที่มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มีการรับรู้
ภาพลกัษณ์การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยการจดัระเบยีบสงัคม ต่อเทศบาลต าบลเมอืงเพยี 
มากกว่า ประชาชนทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทั ส่วนคู่อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศกึษา เรือ่ง การรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิาน
ของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ผูศ้กึษาไดอ้ภปิรายผล ดงันี้ 
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 1. ผลการศกึษาการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม
ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิ มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.03 และ 4.03 

ตามล าดับ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน ผลการ
เปรยีบเทยีบ การรบัรูข้องประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบล
เมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมประชาชนทัง้เพศ
ชายและเพศหญิง มกีารรบัรู้ภาพลกัษณ์ไม่แตกต่างกนั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นผลมาจากไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิ หรอื ชาย ต่าง
รบัรู้สิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจรงิของการปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย ในด้าน
ต่างๆ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีการรบัรู้ภาพลกัษณ์ไม่แตกต่างกนั การพัฒนา
ดงักล่าวย่อมมีผลต่อประชาชน จึงท าให้ประชาชนที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามคิดเห็น
เกี่ยวกบัการรบัรู้ภาพลกัษณ์ของเทศบาลต าบลเมอืงเพียไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ลฎาภา ท าค ิ(2552) ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของประชาชนที่
มต่ีอองค์การบรหิารส่วนต าบลจ าปา่หวาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา พบว่า ประชาชนทัง้
เพศชายและเพศหญงิ มรีะดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์ต่อองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าปา่หวาย 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา อยู่ในระดบัมาก และเบญจมาศ  สทิธวิไิล (2552) ได้ท าการ
วจิยัเรื่อง ทศันคติของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์ในด้านการบรหิารงานขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลตะคร ้าเอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมี
ภาพลกัษณ์ดา้นการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะคร ้าเอนไมแ่ตกต่างกนั 

2. ผลการศกึษา การรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี 
อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.06, 4.02 และ 4.03 ตามล าดบั)            

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกนั ทัง้นี้อาจเป็นผลมากจาก 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินงานตามกิจกรรมด้านต่างๆ จากการท าประชาคม
หมู่บา้น ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนโดยรวมไม่ไดแ้ยกระดบัการศกึษา จงึท าให้
การรบัรูภ้าพลกัษณ์ จ าแนกตามอายุอยู่ในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุวมิล พรมสุรนิทร์ (2553) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของประชาชนทีม่ ี
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ต่อเทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มี
การรบัรูภ้าพลกัษณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอายุ  พบว่า โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั และรายดา้นมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ใน
ดา้นสาธารณสุข และมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 ในด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทัง้นี้อาจเป็นผลมาจากการรบับรกิารดา้นสาธารณสุข
ของประชาชนอาจมกีารรบัรูท้ ี่แตกต่างกนัเนื่องมาจากความคิดเห็นว่าการจดัฝึกอบรม
ประชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัโรคอย่างสม ่าเสมออาจเป็นไปไดว้่ามกีารจดัฝึกอบรมเฉพาะ
กลุ่มอายุที่เป็นกลุ่มของอาสาสมคัร เช่น อสม. หรอื อผส. เท่านัน้ไม่ได้มกีารฝึกอบรม
อย่างทัว่ถงึทุกกลุ่มอายุ ซึ่งกลุ่มอายุทีม่กีารรบัรูน้้อยที่สุดคอื กลุ่มอายุ 26-40 ปี อาจเป็น
ผลมาจากกลุ่มอายุ 26-40 ปี เหน็ว่าไดร้บัการดูแลและใส่ใจสุขภาพน้อยกว่ากลุ่มเดก็ และ
ผูสู้งอายุ และดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประชาชนอาจมกีารรบัรูท้ ีแ่ตกต่าง
กนัเนื่องมาจากความคดิเหน็ว่าควรมกีารส่งเสรมิการปลูกต้นไม ้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
และเทศบาลควรมกีารรณรงค์ ส่งเสรมิเกี่ยวกับการรกัษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จลิดา ปงรงัษี (2553) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การรบัรูภ้าพลกัษณ์
ของประชาชนทีม่ต่ีอเทศบาลเมอืงพะเยา  อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  พบว่า ประชาชนที่
มชี่วงอายุต่างกนัมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ดา้นบุคลากรแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 จากนัน้จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีม่อีายุ 51 ปีขึน้ไป รบัรูภ้าพลกัษณ์ดา้นบุคากรมากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 31-
40 ปี 

3. ผลการศกึษาการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานของ
เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกระดับการศึกษาโดย
ภาพรวมประชาชนทุกกลุ่มการศึกษา มีการรบัรู้ต่อภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของ 
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี อยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 4.04, 4.02 

และ 4.06 ตามล าดบั) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั ผลการ
เปรยีบเทยีบ การรบัรูข้องประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบล
เมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกระดบัการศกึษาโดยภาพรวมประชาชนทุก
กลุ่มการศกึษา มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ทัง้นี้อาจเป็นผลมาจาก
การศกึษาเป็นการวดัระดบัการศกึษาของบุคคลตามมาตรฐานการศกึษาในระบบ ซึ่งการ
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แสดงความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ ไมไ่ดข้ ึน้อยู่กบัว่าผูน้ัน้มกีารศกึษาในระดบั
ใด แต่อาจขึ้นอยู่กบัความคาดหวงัที่จะได้รบับรกิารสาธารณะที่ดจีากหน่วยงานของรฐั 
หรอืสิง่ทีไ่ดร้บัรู ้และสามารถตดัสนิไดว้่าสิง่ตนพบเหน็มานัน้ ด ีหรอืไมด่ ีและท าใหม้คีวาม
คดิเห็นต่อสิง่เหล่านัน้ทัง้ในด้านดีและไม่ดี และเกิดเป็นภาพลกัษณ์ที่ด ีหรอืไม่ด ี ก็ได ้
สอดคล้องกบังานวจิยัของลฎาภา ท าค ิ(2552) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การรบัรู้ภาพลกัษณ์
ของประชาชนที่มต่ีอองค์การบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  
พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มการศกึษา มรีะดบัการรบัรู้ภาพลกัษณ์ต่อองค์การบรหิารส่วน
ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยาอยู่ในระดบัมาก และธรณิศ นกพนัธุ ์(2553) 
ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบุร ี พบว่า สมาชกิสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบุร ีไมแ่ตกต่างกนั 

4. ผลการศกึษาการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอาชพี โดยภาพรวม
ประชาชนทุกกลุ่มอาชพี มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืง
เพีย อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี อยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 4.02, 4.10, 4.07 , 4.03 และ 

3.98 ตามล าดบั) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั ทัง้นี้อาจ
เป็นผลมากจาก เทศบาลต าบลเมอืงเพยี ใหค้วามส าคญักบัประชาชนทุกคนไดม้โีอกาสมี
ส่วนร่วมในการบรหิารงานอย่างเท่าเทยีมกนั มกีารส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามบีทบาทใน
กจิกรรมต่างๆ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหป้ระชาชนรบัรูข้่าวสารจากเทศบาลต าบลเมอืงเพยี 
อย่างสม ่าเสมอ จงึท าใหก้ารรบัรูภ้าพลกัษณ์ จ าแนกตามอาชพีอยู่ในระดบัมากไมแ่ตกต่าง
กนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวมิล  พรมสุรนิทร์ (2553) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การรบัรู้
ภาพลักษณ์ของประชาชนที่มต่ีอเทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  
พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอาชพี มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การปฏบิตังิานของ
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามอาชพี พบว่า โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั และรายดา้นมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ใน
ด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อยการจดัระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สิน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทซึ่งมีการรบัรู้ต่อภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล           
เมอืงเพีย ในด้านการรกัษาความสงบเรยีบร้อยการจดัระเบียบสงัคม ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรพัย์สิน น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพพนักงาน
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บรษิทัส่วนมากจะเป็นพนกังานหา้ง และพนกังานบรษิทัโรงผลติยางพารา การท างานเป็น
กะเช้า บ่าย และดกึ การเดนิทางไปท างานอาจได้รบัอนัตราย จงึมคีวามต้องการความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิมากว่าอาชพีอื่น อาจมคีวามต้องการใหเ้ทศบาลด าเนินการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ จดักจิกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และเพิม่มาตรการป้องกนัและ
บรรเทาสารธารณภยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ถา้เทศบาลมกีารรณรงค์ต่อตา้นยาเสพตดิ
และจดักจิกรรมอย่างสม ่าเสมอ อาจลดปญัหาการก่ออาชญากรรมได ้และประชาชนกร็ูส้กึ
ปลอดภยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา พรหมเผ่า (2553) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การรบัรู้
ภาพลกัษณ์ของประชาชนทีม่ต่ีอเทศบาลต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา พบว่า 
ประชาชนทีม่กีลุ่มอาชพีแตกต่างกนัมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มีอาชีพกลุ่มเกษตรกร กลุ่มพนักงานห้างร้าน 
บรษิัทเอกชน กลุ่มรบัจา้ง รบัรูภ้าพลกัษณ์ด้านผูบ้รหิารมากกว่าประชาชนที่มกีลุ่มอาชพี
ขา้ราชการ พนกังานของรฐั พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการศกึษานี้แบ่งออกเป็น ขอ้เสนอแนะเพือ่การน าผลการศกึษา
ไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. จากการศกึษาพบว่า ประชาชนบางกลุ่มอายุ มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยเกิดภาพลักษณ์ในระดับการรบัรู้ที่มีความคิดเห็นด้าน
สาธารณสุข และด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ที่แตกต่างกนั ดงันัน้ ในด้าน
สาธารณสุข กลุ่มอายุที่มกีารรบัรูน้้อยทีสุ่ดคอื กลุ่มอายุ 26-40 ปี อาจเป็นผลมาจากกลุ่ม
อายุ 26-40 ปี เห็นว่าไดร้บัการดูแลและใส่ใจสุขภาพน้อยกว่ากลุ่มเด็ก และกลุ่มผูสู้งอายุ 
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย จงึควรจดัให้มกีารฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนัโรค
อย่างสม ่าเสมอให้ครบทุกช่วงอายุ และดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เทศบาล
ต าบลเมอืงเพยี ควรมกีารส่งเสรมิการปลูกต้นไม ้เพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และ
ยัง่ยนื และควรมกีารรณรงค์เกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะ ใหทุ้กคนมสี่วน
ร่วมในการรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะมากขึน้ 

2. จากการศกึษาพบว่า ประชาชนบางกลุ่มอาชพี มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตัิงานที่แตกต่างกนั อาจเกดิภาพลกัษณ์ในระดบัการรบัรู้ที่มคีวามคิดเห็นด้านการ
รกัษาความสงบเรยีบร้อย การจดัระเบยีบสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ที่
แตกต่างกนั โดยเฉพาะกลุ่มที่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัซึ่งมรีะดบัการรบัรูน้้อยทีสุ่ด 
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ดงันัน้เทศบาลต าบลเมืองเพีย ควรจดัให้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  จัดกิจกรรม
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรูด้้านยาเสพติดกบัประชาชน เมื่อประชาชนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจมากขึน้กอ็าจต่อตา้นการคา้ การเสพสิง่เสพตดิ อาจจะลดการเกดิอาชญากรรม
ในชุมชน และเพิ่มมาตรการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 
เพือ่ใหป้ระชาชนรูส้กึปลอดภยั 
  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่เป็นการศกึษาการรบัรูข้อง
ประชาชนที่มต่ีอภาพลกัษณ์การปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจบั 
จงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวม อย่างไรกต็ามเพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาในเชิงลกึ ในการศกึษา
ครัง้ต่อไป ควรท าการศกึษาเชงิคุณภาพดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เพือ่ให้
ไดข้อ้มลูเชงิลกึ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ขององคก์รต่อไป 
 2. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การ
ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี เพยีงแห่งเดยีว การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาการ
รบัรูต่้อภาพลกัษณ์การปฏบิตัิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นระดบัอ าเภอ หรอื
ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลของประชาชนในชุมชนอื่น เพื่อน าผลการศึกษามา
เปรยีบเทยีบ และน ามาพฒันาภาพลกัษณ์ของเทศบาลต าบลเมอืงเพยี ต่อไป 
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