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รายงานการวิจยั 
  

ประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดนครราชสีมา 
The Efficiency and Problem of Public Service of Local Government :  

A case study of Nong Ngu Lueam Subdistrict Adminiatrative Organization 
Chalerm Pra Kiat District, Nakornratchasima 

 
พยอม  ประยูรค า1 

พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์2 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพและปัญหาการบริการ
สาธารณะ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม จ านวน 9,749 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทา
โร ยามาเน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 390 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
มีลั กษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–
test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบ

ความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  

ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มี 1 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
และด้ านสาธ ารณสุ ขและสิ่ ง แ วดล้ อม 
ตามล าดับ 
 2.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย ์สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู เหลือม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและ
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 4.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม มีความคิดเห็นว่า 
ปัญหาการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ   จั งหวัดนครราชสีมา   โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
 
ค าส าคัญ   : ประสิทธิภาพ ,  การบริการ
สาธารณะ 
 
Abstract 
 The purposes of this study are to 
study the efficiency and problem of public 
services of local government, and to 
compare the people’s opinion on the 
efficiency and problem related to public 
service of Nong Ngu Lueam subdistrict as 
classified by sex, education level, and 
occupation. The study population was 9749 
people in all villages of Nong Ngu Lueam 
subdistrict. The study sample was 390 
people determined  by Taro Yamane’s 
method. The study instrument was 

questionnaires with rating scale. The data 
were analyzed by percentage, mean , 
standard deviation, t-test, F-test, and 
difference between pairs was tested by 
Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed that: 
 1.  The people’s opinions on the 
efficiency of public service of local government, 
Nong Ngu Lueam subdistrict was as high 
level as a whole. When considered each 
aspect, it found that education, religion, and 
culture aspect were at high level,  however 
public utility and public assistance aspect, 
economic and tourism aspect, public health 
and environment aspect, were at moderate 
level, respectively. 
 2.  The opinions of people with 
different sex, on the efficiency of public 
service of Nong Ngu Lueam subdistrict, 
Chalermprakiat district, Nakornratchasima 
were not different. 
 3.  The opinions of people with 
different education and occupation, on the 
efficiency of public service of Nong Ngu 
Lueam subdistrict, Chalermprakiat district, 
Nakornratchasima were statistically significant 
different at .01. 
 4.  The opinions of people on the 
problem of public service of Nong Ngu 
Lueam subdistrict, Chalermprakiat district, 
Nakornratchasima were at low level as a 
whole. 
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บทน า 
 การจัดท าบริการสาธารณะโดยส่วน
ท้องถิ่น หมายถึง การจัดท าบริการสาธารณะ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา ซึ่งบริการสาธารณะที่จัดท าโดย
ส่วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่ บริการสาธารณะบาง
ประเภทที่รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตท้องถิ่นนั้น ๆ โดยอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท า
บริการสาธารณะ จะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ประเภท และในพระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการ
จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถสรุป และแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ได้ดังนี้ คือ บริการ
สาธารณะทางด้านสาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการ บริการสาธารณะทางด้านงาน
สาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อม บริการ
สาธารณะทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
และบริการสาธารณะทางด้านงานให้บริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์
เป็นส าคัญ กล่าวคือ การจัดบริการสาธารณะ
จะต้องสอดคล้อง และสนองต่อสภาพปัญหา
และความต้องการส่วนรวมของประชาชนทุก

คนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นความต้องการของ
ประชาชนที่จะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบาย 
และความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้น
อย่างปลอดภัย (นันทวัฒน์ บรมานันท์,  
2547) ดังนั้น การจัดท าบริการสาธารณะของ
อ งค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น จ ะ ต้ อ ง
สอดคล้องกับความต้องการ และความเป็นอยู่
ของประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักของการกระจายอ านาจการปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่นที่ต้องการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ และ
ปกครองดูแลตัวเองได้ มีความสามารถที่จะ
รับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของปัญหาต่าง ๆ 
และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
ดี และรวดเร็วกว่าราชการส่วนกลางและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้ได้มากที่สุดอย่าง
แท้จริง 
 จากเหตุผลและความส าคัญในเรื่อง
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา  จึงสนใจศึกษา
ประสิ ท ธิ ภ าพและปัญห าก า รบริ ก า ร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการด า เนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ให้
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน
ที่เพศระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน 
  3 .   เพื่ อศึกษาปัญหาการบริการ
สาธารณะของ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม จ านวน 
9,749 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 390 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่ า  ร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t–test)  การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
 

สรุปผลการวิจยั 
 1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า 
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มี 1 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ด้ า น ส า ธ า รณสุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เป็นดังนี้ 
 1 )  ด้ า นส า ธ า รณู ป โภคและ
สาธารณูปการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้  จัดให้มี
น้ าประปาและขยายเขตบริการน้ าประปาให้
ครอบคลุมและทั่วถึง และบริการน้ าประปา
อย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ รองลงมาคือ 
คุณภาพน้ าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่นหรือ
สิ่งเจือปนอื่นๆ และการสร้างและบ ารุงรักษา
ถนน และทางระบายน้ า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ  จั ด ให้ มี สัญญาณไฟและ
เครื่องหมายจราจร 
 2) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การ
ให้บริการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น 
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โรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัข
บ้า เป็นต้น รองลงมาคือ การให้บริการแนะน า
รักษา ดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และประชาชน และการสนับสนุนและ
จัดบริการด้านสาธารณสุข เช่น การประสาน
กับสถานบริ ก ารด้ านสาธารณสุข  เพื่ อ
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การบริการ
เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อน 
 3 )   ด้ า น เ ศ ร ษ ฐกิ จ แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การ
ส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ รองลงมาคือ 
การส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ และการบริการ
ฝึกอบรมการท าอาชีพเสริม ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสนับสนุน ส่งเสริม
ภาคเอกชนในกิจกรรมเพื่อส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยว 
 4)   ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา มีความ
คิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้าน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับ ดังนี้ มีกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุงและ
สืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอย
กระทง เป็นต้น รองลงมาคือ มีกิจกรรมทาง
ศาสนาในเทศกาลหรือวันส าคัญทางศาสนา 

และการจัดบริการส าหรับ เด็ก  เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรมหรือการส่งเสริมส าหรับกลุ่มดังกล่าว 
ส่ วนข้ อที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ  ก า ร
สนั บสนุ น ก า ร ศึ ก ษ านอก ร ะบบ  เ ช่ น 
การศึกษานอกโรงเรียน 
 2.  ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพ
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนที่มี
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า  และ
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 4.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่อาชีพกัน มี
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ความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู เหลือม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่
มีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็นแตกต่าง
จากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ  ประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท ลูกจ้าง มีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นแตกต่าง
จากประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท 
ลูกจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ที่มีอาชีพอื่นๆ และประชาชนที่ประกอบ
อาชีพอิสระ ส่วนตัว ค้าขายมีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ 
  5.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า 
ปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากข้อที่มีปัญหามากไปหา
ข้อที่มีปัญหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้  ความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหาร ในการบริหารงาน 
และการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รองลงมาคือ ความเพียงพอ
ของงบประมาณ ในการบริหารงาน และความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาต าบลกับความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนหรือประชาชน 
ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีปัญหา

น้อยที่สุดคือ การบูรณาการและประสานงาน
กับหน่วยงานหรือส่วนราชการในพื้นท่ี 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า 
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติ
พงศ์  ทิพย์อักษร  (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
ร า ย ด้ า น   พ บ ว่ า   ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากด้านที่สูงไป
หาต่ า คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจาก
ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่พบว่า 
มี 1 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว และด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธันยวัฒน์  รัตนสัค (2547) ที่ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินผลความคิดเห็น
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ของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และได้เสนอเสนอ
ผลการศึกษาว่า คิดเห็นของประชาชนส่วน
ใหญ่ เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ภารกิจหน้าที่ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
มาเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นผลมาจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณส่วนใหญ่
ไปกับงานของโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น 
งานก่อสร้าง ซ่อมแซมเพื่อให้มีผลต่อการ
ด าเนินงานอย่างมีรูปธรรมอันมี นัยยะที่ส่งผล
ต่อการเลือกตั้งในการบริหารในครั้งต่อไป 
ส าหรับภารกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สวัสดิการสังคมเป็นภารกิจ
รองลงมา อีกทั้งผู้วิจัยได้เสนอว่าในการ
พัฒนาท้องถิ่น ควรจะพัฒนาไปพร้อมกันใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ควรเน้นด้านใดด้านหนึ่งหรือ
เน้นแต่เพียงด้านวัตถุเพียงอย่างเดียว  แต่
จะต้องเน้นทั้งการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อีก
ทั้งประชาชนได้มีการประเมินคุณภาพการให้
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และได้เปรียบเทียบคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ก่อนการถ่ายโอนและ
หลังการถ่ายโอน พบว่า หลังจากการถ่ายโอน
ภารกิจมาจากหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การบริการ
สาธารณะได้ทั่วถึงกับประชาชนมากขึ้น สร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนมากกว่ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งจุด

นี้เองสะท้อนให้เห็นว่าหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขอบเขต อ านาจในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่มากเกินไป อาจ
เข้าไปดูแล และไม่สามารถเข้าถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่พบว่า 
เรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม ให้บริการสาธารณะได้ดีที่สุดในแต่ละ
ด้ า น  ดั ง นี้  ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ ได้แก่ การจัดให้มีน้ าประปา
และขยายเขตบริการน้ าประปาให้ครอบคลุม
และทั่วถึง และบริการน้ าประปาอย่างเพียงพอ
และสม่ าเสมอ รองลงมาคือ คุณภาพ
น้ าประปาไม่ มี ต ะกอน  ไม่ มี กลิ่ นหรื อ
สิ่งเจือปนอื่นๆ และการสร้างและบ ารุงรักษา
ถนน และทางระบายน้ า  ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การให้บริการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น รองลงมา
คือ การให้บริการแนะน ารักษา ดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชน และ
การสนับสนุนและจัดบริการด้านสาธารณสุข 
เช่น  การประสานกับสถานบริการด้ าน
สาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุ รองลงมาคือ การส่งเสริมและจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน 
ฯลฯ และการบริการฝึกอบรมการท าอาชีพ
เสริม และด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้แก่ มีกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
และสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ 
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ลอยกระทง เป็นต้น รองลงมาคือ มีกิจกรรม
ทางศาสนาในเทศกาลหรือวันส าคัญทาง
ศาสนา  และการจัดบริการส าหรับ  เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริมส าหรับกลุ่ม
ดังกล่าว 
  2.  ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพ
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนที่มี
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า  และ
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 4.  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่อาชีพกัน มี

ความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01โดยประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอาชีพ
เกษตรกรรมมีความคิดเห็นแตกต่างจาก
ประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ  ประชาชนที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัท ลูกจ้าง มีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นแตกต่าง
จากประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท 
ลูกจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ที่มีอาชีพอื่นๆ และประชาชนที่ประกอบ
อาชีพอิสระ ส่วนตัว ค้าขายมีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ 
  5. ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า 
ปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากข้อที่มีปัญหามากไปหา
ข้อที่มีปัญหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้  ความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหาร ในการบริหารงาน 
และการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รองลงมาคือ ความเพียงพอ
ของงบประมาณ ในการบริหารงาน และความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาต าบลกับความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนหรือประชาชน 
ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีปัญหา
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น้อยที่สุดคือ การบูรณาการและประสานงาน
กับหน่วยงานหรือส่วนราชการในพื้นที่ 
 6.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) จากผลการศึกษา เทศบาลควร
จัดให้มีสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 
การบริการเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์
เร่ร่อน  การสนับสนุน ส่งเสริมภาคเอกชนใน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
สนั บสนุ น ก า ร ศึ ก ษ านอก ร ะบบ  เ ช่ น 
การศึกษานอกโรงเรียน 
  2) จากผลการศึกษา เทศบาลควร
จัดโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน  และการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ

บริหารงาน และในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลควรค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชนหรือประชาชน 
 7.  ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาครั้ง
ต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  ควรศึกษาแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3 )   ควรศึ กษาความต้ องการ
บริการสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่น 
แล้วน ามาวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการ
บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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