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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ
ระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 3,052 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 354 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่ าร้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนมีคิดเห็นต่อบทบาทใน
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และด้ านการมีส่ วนร่ วมของประชาชน  
ตามล าดับ 
 2 .  ประชาชนที่ มี เพศและระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทใน
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยอ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาพรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: บทบาท, การบริการสาธารณะ, 
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องค์การบริหารส่วนต าบล, ต าบลเมืองเปลือย 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the role in public services 
of Muang Pluey Subdistrict Administrative 
Organization, Srisomdet district, Roi Et 
province classified by personal factors such 
as gender and education level.  Population of 
the study consisted of 3,052 people in the 
area. Samples were 354 persons by Taro 
Yamane’s method. The questionnaire with 
rating scale was used as a tool. The data 
were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test (One way 
ANOVA), and least significant difference by 
Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed 
that: 

1. The people’s opinion on Muang 
Pluey Subdistrict Administrative Organization, 
Srisomdet district, Roi Et province was at 
high level both in overall and by all aspects, 
ranked by descending; well-being of citizens, 
infrastructure, conservation of nature and 
environment, quality of life and participation 
of citizens, respectively 

2. The opinion of the people with 
different gender and education level on the 
role in public services of Muang Pluey 
Subdistrict Administrative Organization, 

Srisomdet district, Roi Et province was not  
different both the overall and each aspect. 
 
Keywords: The Role, Public Services, 
Administrative Organization, Muang Pluey 
Subdistrict  
 
บทน า 
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของ
ไทยในปัจจุบัน  ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่ ง ให้ประชาชนในท้องถิ่ นไป
ด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยที่
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ท าได้
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนา มีอิสระใน
การตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือการ
สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น ออกข้อบังคับ
หรือระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการ
ปกครองของตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมี
รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร
ปกครองท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  
คือ  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
หน่วยงานบริหารงานส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ตามนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล
เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชน ใ นท้ อ ง ถิ่ น ซึ่ ง เ ป็ น
ระดับพื้นฐานได้มีอ านาจในการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
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กระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไป
ให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการเองภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหลักการส าคัญของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  การ
จัดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้คนในท้องถิ่นนั้น
ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน
ในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาท้องถิ่น มี
เขตพื้นที่ในการบริหาร และความรับผิดชอบ
ตามที่มีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ให้มีสภาพ
นิติบุคคล  มีรายได้  มีอ านาจในการจัดท า
งบประมาณและมีความอิสระในการปกครอง
ตนเอง  แต่จะต้องอยู่ในการควบคุมหรือการ
ก ากับดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบันทาง
การเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและ
จะต้องได้รับการสนับสนุน  รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น เทศบาลจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่
ส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น  ประกอบกับการก าหนดอ านาจ 
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มีสาระส าคัญคือ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตน  ผู้ศึกษาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่
ส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  จึงสนใจศึกษา
บทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล
และแนวทางการด า เนินง านเพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ด้านพื้นที่  การศึกษาครั้งนี้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตองค์การ
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บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ด้านเนื้อหา  คือ  ภารกิจด้านการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  5  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม  ด้ านความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1)  ประชากร  คือ  ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอ
ศรสีมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 3,052  คน 
 2)  กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามา
เน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  354 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1)  ตัวแปรอิสระ คือ  เพศและระดับ
การศึกษา  ของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2)  ตัวแปรตาม  คือ  ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  5  ด้าน  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม  ด้ านความเป็นอยู่ ของ

ประชาชน ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ระยะเวลาที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูล
ระหว่ างวันที่   1  มกราคม  ถึงวันที่   10  
มีนาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1)  ประชากรที่ศึกษา  คือ  ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  
3,052  คน 
  2 )   ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ศึ ก ษ า  คื อ  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ของ ทาโร  ยามาเน่  (Taro  Yamane,  1973  
อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95  ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  .05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ  353.65 คน การศึกษานี้จึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 354 คน แล้วเลือกตัวอย่าง
จากแต่ละหมู่บ้าน โดยค านวณตามสัดส่วนค่า
ร้อยละ และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ า เภอศรี



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

128 

สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  1  ฉบับ  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่ มตั วอย่ า ง   มี ลั กษณะ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นต่อ
บทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย   
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2) สร้างแบบสอบถาม  แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณา
เนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 

4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content  Validity)  จากผู้เชี่ยวชาญ  2  ท่าน  

พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
(Try–Out)  กับประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล ศรีสมเด็จ  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  40  
คน 

6) น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) เพื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

7) น าแบบสอบถามที่ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  
Coefficient) ต า มวิ ธี ก า รขอ งครอนบาค  
(Cronbach) 

8) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข อ ห นั ง สื อ จ า ก วิ ท ย า ลั ย

นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
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3) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถ าม  โ ด ย ก า รห า ค่ า ค ว า ม ถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทในการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย 
( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมาย ดังนี้    (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 
: 100) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนต่อบทบาทในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ าแนกตามสถานภาพใช้ค่า  F-test  (One way 
ANOVA)  t–test 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ ใช้ ในการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
  1)  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 
  2)  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha  Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า F-test 
(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ส่วนใหญ่เป็น  เพศชาย  
จ านวน  196  คน  (ร้อยละ  55.37)  รองลงมา
เป็นเพศหญิงจ านวน  158  คน (ร้อยละ  
44.63) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน  123  คน   (ร้อยละ  
34.75) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
จ านวน  118  คน  (ร้อยละ  33.33)  และมี
การศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  
113  คน  (ร้อยละ  31.92) 

2. ประชาชนมีคิดเห็นต่อบทบาทใน
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก  ( x =4.01)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  ( x =4.08)  ด้านโครงสร้าง
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พื้นฐาน  ( x =4.01) ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ( x =3.99)  ด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ( x =3.98)  และด้านการ
มี ส่ ว น ร่ ว มขอ งปร ะช า ชน   ( x =3.95)  
ตามล าดับ  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็น
ดังนี้ 
  1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =4.20)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อมี  4  ข้ออยู่ในระดับมาก  
และมี  1  ข้ออยู่ในระดับปานกลาง  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนให้อยู่ในสภาพดี  ( x =4.23)  รองลงมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยได้
ปรับปรุงซ่อมแซม แก้ไข ระบบ
สาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร ถนน 
ไฟฟ้าแสงสว่าง  ได้อย่างเหมาะสม  
( x =4.20) และองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือยมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าว
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ อบต.จะด าเนินการอย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง   ( x =4.19)   ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการ
สาธารณะน้อยที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุก
แหล่งชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ( x =3.37) 
  2)  ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก  ( x =4.02)  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
3  อันดับ  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยมีการด าเนินโครงการในด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลาย
โครงการ  ( x =4.18) รองลงมา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยด าเนินการรักษา
ความสะอาดบริเวณถนน ตลาดสด และ
สถานที่อื่น ๆ ภายในเขต อบต.ให้อยู่ในสภาพ
ดี เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น  ( x =4.10)  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง เปลือย
ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่าง 
ๆ เช่น น้ าเสีย  เป็นต้น  ( x =3.93)  ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการ
สาธารณะน้อยที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล เ มื อ ง เ ป ลื อ ย มี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
สวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือลานกีฬาเพิ่ม
มากขึ้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ  ( x =3.87) 
  3)   ด้านความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก  ( x =4.08)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับประชาชนตามหมู่บ้านต่าง 
ๆ  ( x =4.29)  รองลงมา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยมีการส่งเสริมให้แต่ละ
ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( x =4.13)  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง เปลือย
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
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สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
( x =4.11)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยมีบทบาทในการบริการสาธารณะน้อย
ที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยมีการส่งเสริมพื้นที่ เป็นแหล่งรวม
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับจ าหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ  ( x =4.01) 
 4 )   ด้ า น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน  ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก  ( x =3.98)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ มีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี  ( x =4.20)  รองลงมา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยมีการสนับสนุน 
ส่งเสริม การกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนในชุมชน  ( x =4.11)  
และองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยจัด
ให้มีสถานพยาบาล หรือศูนย์สาธารณสุข
พื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอครอบคลุม
พื้นที่  ( x =4.04)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยมีบทบาทในการบริการสาธารณะน้อย
ที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยมีการจัดรถบริการรับ ส่งนักเรียน เพื่อ
เ ป็ นก า รแบ่ ง เ บ าภ า ระของผู้ ป กครอ ง  
( x =3.75) 
 5) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก  ( x =3.95)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
คว าม เหมาะสมกับคว ามต้ อ งก ารของ
ประชาชน  ( x =4.02)  รองลงมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย  ( x =3.99)  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือยมุ่งเน้นการบริหารงาน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาล  ( x =3.94)  ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการ
สาธารณะน้อยที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาใน
ลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข
ปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์  ( x =3.75) 

3. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในภาพรวม
และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในภาพรวมและเป็น
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาบทบาทในการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก  โดยเรียงล าดับความคาดหวังจากมากไป
หาน้ อ ย   ดั งนี้   ด้ านคว าม เป็ นอยู่ ข อ ง
ประชาชน  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน  และด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ตามล าดับนั้น  การที่
ผลการศึกษา เป็น เช่นนี้ แสดงให้ เห็นว่ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มีบทบาทใน
การบริการสาธารณะด้านความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุน
ให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  มีการส่งเสริมให้แต่ละ
ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนนั้น  แสดงให้
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย 
อ า เภอศรีสมเด็จ  จั งหวัดร้อย เอ็ด  ได้ให้
ความส าคัญในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา 66  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (2546) ที่บัญญัติ
ไว้ว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ท่ี
บัญญัติไว้ในด้านการวางแผน  การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่งเสริมให้มี
อุตสาหกรรมในครอบครัว ให้มีและส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ บ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ให้มี
ตลาด การท่องเที่ยว กิจการเกี่ยวกับการ
พาณิชย์ การส่งเสริม การฝึกและการประกอบ
อาชีพ การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการ
ลงทุน  ส่วนเรื่องที่ประชาชนมีความคิดเห็นวา่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย มี
บทบาทในการบริการสาธารณะน้อยที่สุดคือ  
การส่งเสริมพื้นที่เป็นแหล่งรวมสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับจ าหน่ ายให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เรื่องดังกล่าวอาจไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร  
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จะต้องมี
มาตรการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวนี้ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
การศึกษาของ อุไร ภาควิชัย (2552 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม   พบว่าความคิดเห็นของประชาชน
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ที่มีต่อระดับประสิทธิผลการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ สูงที่สุด  คือ  ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ  ฐิติพงศ์  ทิพย์อักษร  (2554 : 
บทคัดย่อ)  ท่ีได้ศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  จากผล
การศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
เทศบาลบริการสาธารณะด้านด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก 
 การบริการสาธารณะที่ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่าขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ต่อบทบาทในการบริการสาธารณะในระดับ
รองลงมา  คือ   ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน  
อย่างไรก็ตามในด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้  
เรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย
ด าเนินการมากที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยได้ด าเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี   องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยได้ปรับปรุง
ซ่อมแซม แก้ไข  ระบบสาธารณูปโภค  การ
ก่อสร้างอาคาร  ถนน  ไฟฟ้าแสงสว่าง  ได้
อย่างเหมาะสม  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยมีการประชาสัมพันธ์หรือ
แจ้งข่าวให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ อบต. จะด าเนินการ
อย่างชัดเจนและทั่วถึง  ผลการศึกษานี้แสดง
ให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยได้ให้ความส าคัญในการบริการและ

อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง 
 ส่ ว น ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อบทบาทในการ
บริการสาธารณะในระดับน้อยที่สุดคือด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะใน
เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน  
การติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย และบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งโดยเจตนารมณ์ของการ
กระจายอ านาจการปกครองนั้นก็เพื่อที่จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท า ร่วมคิด ร่วม
รับผิดชอบการดูแลตนเองและท้องถ่ินของตน 
 อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริการสาธาณะควรค านึงถึง
หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการ
จัดบริการ (Local Accountability) ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในสังคม จะมี
ความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร หลักการ
ทั่วไปประการหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าภารกิจใด
จะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบใด จะต้องพิจารณาหลักส าคัญ ซึ่ง
ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นหรือผู้ได้รับผลประโยชน์
จากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่
ในเขตพื้นที่ใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริการ
สาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขตพื้นที่ท้องถิ่น
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นั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถ่ายโอนการ
ให้บริการสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง 
 ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ภาพรวมและรายด้ านไม่ แตกต่างกัน  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ์  
(2550 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่องประสิทธิผลการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการ
ให้บริการของเทศบาลโดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบล
บางกะดี ของผู้มาใช้บริการที่มีเพศต่างกัน พบว่า 
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยควรติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 2) ด้ า น อนุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง

เปลือยควรก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม 
หรือลานกีฬาเพิ่มมากขึ้นตามแหล่งชุมชนต่างๆ 
 3)  ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยควร
ส่ง เสริมพื้นที่ เป็นแหล่งรวมสินค้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับจ าหน่ ายให้กับ
นักท่องเทีย่วและผู้สนใจ 
 4)  ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยควรมี
การจัดรถบริการรับ ส่งนักเรียน เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 5)  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในลักษณะร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ  ร่ วมแก้ ไขปัญหาและร่ วมรับ
ผลประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2)  ควรศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3)  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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