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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการ
สาธารณะ ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  และอาชีพ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  
9,375  คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรค านวณของ  ทาโร  ยามาเน  ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างจ านวน  396  คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
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.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองสรวง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ด้านงานให้บริการ  ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรม ตามล าดับ 
 2.  ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง โดยรวมและ
เป็นรายด้ านไม่แตกต่ างกัน  และพบว่ า
ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 
 3. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง โดยภาพรวมไม่
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แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 3 
ด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 คือ ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
และด้านงานให้บริการ ส่วนด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ  :  ประสิทธิผล,  การบริการสาธารณะ 
  
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the public service 
effectiveness of Muang Sruang Subdistrict 
Municipality, Muang Sruang District, Roi Et 
Province, classified by gender and 
occupation.  Population consisted of 9,375 
people in Muang Sruang Subdistrict 
Municipality. Samples were 396 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 opinion of the people in 
the area, on public service effectiveness of 
Muang Sruang Subdistrict Municipality was 
at high level both the overall and each 
aspect, ranked by descending; services, 
utilities and infrastructure, public health and 

environment, education and culture 
respectively.  

2. The opinion on public service 
effectiveness of Muang Sruang Subdistrict 
Municipality, classified by gender, was not 
different both the overall and each aspect 
and it was at high level. 

3. The opinion on public service 
effectiveness of Muang Sruang Subdistrict 
Municipality, classified by occupation, was 
not different both the overall and each 
aspect. When considering by aspect, it found 
3 aspects were significantly different at the 
statistical level of .05; utilities and 
infrastructure, education and culture, 
services but public health and environment 
aspect was not different.  
 
Keywords:  Effectiveness, Public service 
 
บทน า 
 การบริการสาธารณะจึงเป็นภารกิจ
หนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับให้
รั ฐ ต้ อ ง จั ดบริ ก า รส า ธ า รณะที่ ดี ใ ห้ แ ก่
ประชาชน ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้ อ งด า เ นิ นก า ร เพื่ อประโยชน์ ของ
ประชาชน นั่นคือต้องตอบสนองความ
ต้องการของส่วนรวม หรือเป็นส่วนเสริม
ข้อบกพร่องหรือความไม่ เพี ย งพอของ
ประชาชน โดยรัฐต้องด าเนินการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และเท่าเทียม
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กัน  เพื่ อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญในเรื่องการกระจายอ านาจ จึงได้
มีการถ่ายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะ
จากส่วนกลางลงมาสู่หน่วยงานราชการระดับ
ท้องถิ่น โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้การกระจาย
อ า น า จ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ยิ่ ง ขึ้ น  ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าด้วยการก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17 และ
มาตรา 18 ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  ทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองและก าหนดไว้โดย
ละเอียด และการบริการสาธารณะที่ดีนั้น
จะต้องค านึงถึงหลักประสิทธิภาพในการ
จัดการ ซึ่งเป็นการพิจารณาในเรื่องของ
คุณภาพของบริการสาธารณะที่จัดท าขึ้น 
กล่าวคือ การจัดท าบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง
ควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ได้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจในการ
จัดบริการสาธารณะบางอย่างจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่
ห รื อ เ ป็ น กิ จ ก า ร ที่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ก า ร
ประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ หลาย
หน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดท าบริการ
ส า ธ า รณ ะบ า ง อ ย่ า ง เ ป็ น กิ จ ก า ร ที่ ไ ม่
สลับซับซ้อน  จึ งต้องมีองค์กรที่มีความ
เหมาะสมทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร และ
ความสามารถด้านอื่นๆ ที่จะจัดท าบริการ
สาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 การบริการสาธารณะโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดท า
บริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เ ท ศบ า ล  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งบริการ
สาธารณะที่จัดท าโดยส่วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่ 
บริการสาธารณะบางประเภทที่รัฐมอบหมาย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า
เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ง
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าบริการสาธารณะ จะถูกบัญญัติไว้
ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในแต่ละประเภท และในพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ลักษณะการจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 4 
ด้านหลักๆ ได้แก่ บริการสาธารณะด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการ
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สาธารณะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
บริการสาธารณะทางด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และบริการสาธารณะทางด้าน
งานให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสา
ธารณประโยชน์เป็นส าคัญ กล่าวคือ การ
จัดบริการสาธารณะจะต้องสอดคล้อง และ
สนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นความต้องการของประชาชนที่จะมีชีวิต
เป็นอยู่อย่างสุขสบาย และความต้องการที่จะ
ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นสั งคมนั้ นอย่ า งปลอดภั ย 
(นันทวัฒน์  บรมนันท์,  2547) ดังนั้น การ
จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการ และความเป็นอยู่ของประชาชนใน
เขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นที่
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการ และปกครองดูแล
ตัวเองได้ มีความสามารถที่จะรับรู้สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาต่างๆ และแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ดี และ
รวดเร็วกว่าราชการส่วนกลางและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ินนั้นให้ได้มากที่สุดอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองสรวง 

ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เพศ และ
อาชีพต่างกัน 
 
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 ห ลั ก ส า คั ญ ใ น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
สาธารณะตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
 ในการจัดบริการสาธารณะตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นั้นมีหลักการส าคัญ โดยจาก
หลักการสากลดังกล่าวข้างต้น พบว่าภายใต้
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการถ่าย
โอนภารกิจหน้าที่ที่ รัฐด า เนินการอยู่ ใน
ปัจจุบันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหลักส าคัญซึ่งคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้
เป็นหลักการส าคัญในการประกอบการ
พิจารณาเพื่ อการถ่ ายโอนภารกิจหน้ าที่
ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ ได้แก่ 
 1.  หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ 
(Public Interest) โดยหลักความรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นแต่ละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะ
สะท้อนให้เห็นว่ามีภารกิจบางประเภท หรือ
บางอย่างที่รัฐยังคงต้องสงวนไว้ส าหรับดูแล 
รับผิดชอบและปฏิบัติเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
แก่คนส่วนรวม และเพื่อเสถียรภาพและความ
มั่นคงของประเทศ อาทิ 1) ภารกิจด้านการ
ป้อ งกันประ เทศ  เช่น  กิ จการทหาร  2) 
ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน เช่น กิจการต ารวจ 3) ภารกิจด้านการ
รักษาความมั่นคง หรือเสถียรภาพในทาง
เศรษฐกิจ 4) ภารกิจด้านการเป็นตัวแทนใน
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น 
กิจการทางการทูต ภารกิจดังกล่าวข้างต้นถือ
เป็นภารกิจรวมของชาติ ซึ่งรัฐบาลส่วนกลาง
ยังคงต้องด าเนินการต่อไป ส่วนภารกิจที่ถือว่า
น่าจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก็ควรจะเป็นภารกิจที่
เกี่ ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ และ
เป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของคน
ในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือ เป็นกิจการที่
เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของคนใน
ท้องถ่ินนั้น ที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะ
ที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นได้ เช่น การจัดการ
ขยะมูลฝอย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
บก และทางน้ า และทางระบายน้ า และการจัด
การศึกษาขั้นต่ า เป็นต้น 
 2.  หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่น
ในการจัดบริการ (Local Accountability) 
หลักการทั่วไปที่จะท าให้สามารถแบ่งภารกิจ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบ
แตกต่างกันอย่างไร หลักการทั่วไปประการ
หนึ่งที่จะชี้ให้ เห็นว่าภารกิจใดจะส่งมอบ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด 
จะต้องพิจารณาหลักส าคัญ ซึ่งได้แก่ ผลที่
เกิดขึ้นหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริการ
สาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่
ใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริการสาธารณะใด
ส่ ง ผ ล ต่ อ ค น ใ น เ ข ตพื้ น ที่ ท้ อ ง ถิ่ น นั้ น
โดย เฉพาะ  ก็ควรจะมีการถ่ ายโอนการ
ให้บริการสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่น 

โอนไปให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
เทศบาล แต่ภารกิจใดที่เป็นภารกิจที่ต้องมี
ผลกระทบต่อคนจ านวนมาก มากกว่าเขต
พื้นที่ท้องถิ่น ก็ควรจะส่งมอบภารกิจนั้นๆ 
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ .) 
เป็นต้น 
 3.  ความสามารถของท้องถิ่น (Local 
Capability) หลักความสามารถของท้องถิ่น 
เป็นหลักการที่กล่าวถึงเรื่องความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าการจัดสรร
กิจกรรม หรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนั้น ต้อง
ค านึ งถึ งความพร้ อมของแต่ ละองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และแม้ว่าความ
พร้อมของท้องถิ่นไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการ
มอบภารกิจนั้น ๆ ไปให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากแต่ เป็นเงื่อนไขในการ
ก าหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพิ่ม
ขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นในการจัดการ 
ฉะนั้น ถ้าบอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการ
จัดการ ก็มีความจ าเป็นที่ส่วนราชการจะต้องมี
แผนพัฒนาความพร้อมให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับบริการสาธารณะ 
เพื่อให้สามารถจัดการบริการสาธารณะ
เหล่านั้นได้  ฉะนั้น ความพร้อมจะไม่ใช่
มูลเหตุของการที่บอกว่ากิจการนั้นๆ จะไม่
สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้  นอกจากนั้นในเรื่องของหลัก
ความสามารถแล้ว การจัดโครงสร้างเพื่อ
รองรับการบริหารงานใหม่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพในอนาคตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทิศทางใน
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อนาคต โครงสร้างต่าง ๆ หรือการจัดองค์กร
ต่าง ๆ ของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป เพราะ
ภารกิจจ านวนหนึ่งได้ส่งมอบ เพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจ และภารกิจใหม่ไปด้วย แต่
อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะรองรับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรองรับ
ภารกิจอันใหม่นั้น จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่
จ าเป็น ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างขนาดใหญ่
มากเกินไปที่จะไปท าให้การท างานเกิดความ
ทับซ้อน หรือกลายเป็นปัญหาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ฉะนั้นโครงสร้างที่จะเกิดขึ้น
ใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าที่จ าเป็น ที่ถือว่าเป็น
งานหลัก หรือเป็นงานพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่หากท้องถิ่นใดมี
ความต้องการที่จะจัดงานบางเรื่องที่อาจเป็น
งานเฉพาะ เช่น งานท่องเที่ยว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะด าเนินการได้เอง ซึ่ง
อาจไม่อยู่ในโครงสร้างหลักที่ต้องเหมือนกัน
ทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความ
จ าเป็นในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก ฉะนั้นในเรื่อง
หลักความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็จึงเป็นเรื่องการการสร้างความ
พร้อม การเตรียมความพร้อม และการจัด
โครงสร้างเพื่อการรองรับ 
 4. หลักประสิทธิภาพในการ
จัดบริการ (Management Efficiency) หลัก
ประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management 
Efficiency) เป็นหลักที่ให้ความส าคัญกับการ
ประหยัด ขนาดของการลงทุน หรือการ
ค านึ ง ถึ ง ต้ นทุน ในการให้ บริ ก า ร  ก า ร
จัดบริการสาธารณะ เมื่อถ่ายโอนให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการ
แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการแล้วนั้น 
ต้องค านึงและพิจารณาด้วยกว่าจะท าให้
ต้นทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาดไหน หากเป็น
ต้ นทุ นที่ แพ งขึ้ นม าก  ๆ  แนวทา งก็ คื อ 
จ า เป็นต้องมีการร่วมกันมากขึ้นระหว่าง
ท้องถิ่นอื่น  ไม่ว่ าจะเป็นท้องถิ่นรูปแบบ
เดียวกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ กิจกรรมบางอย่าง 
หรืองานบางอย่างที่มีการถ่ายโอน หรือจะมี
การส่งมอบให้กับท้องถิ่นแล้ว ท้องถิ่นอาจมี
ความจ า เป็นที่ต้องหายุทธศาสตร์ในการ
ท างานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้ขนาดของ
การลงทุนถูกลง 
  นอกจ า กนั้ น ใน เ รื่ อ ง ข อ งหลั ก
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โดยรวมยังคงต้องพิจารณาถึงการสร้าง
หลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริการ
สาธารณะ กล่าวคือ เมื่อราชการส่วนกลาง 
หรือบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยุติการ
ให้บริการสาธารณะบางอย่างลง และส่งมอบ
บริการสาธารณะให้กับท้องถิ่นเพื่อด าเนินการ 
สิ่งส าคัญที่ เป็นหลักการทั่วไป คือ องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ งด า เ นิ นก า ร
จัดบริการสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่น้อย
กว่าสิ่งที่ราชการส่วนกลางเคยท า  ฉะนั้น 
หลักประกันด้านคุณภาพการจัดบริการจึงเป็น
เรื่องจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องยึดถือไว้ หลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถือว่า
เป็นมาตรฐานในส่วนของราชการ หรือเป็น
มาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความส าคัญใน
การที่จะไปก าหนดวา่ท้องถ่ินจ าเป็นต้องท าให้
ถึงข้ันต่ าของมาตรฐานนั้นอย่างไร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
9,375 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน  ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 396  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
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/) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองสรวง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านงานให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรม ตามล าดับ  และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน เป็นดังนี้ 
  1)  ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีการดูแล บ ารุงรักษา

สถานที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย บริการ
น้ าประปาอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ และ
การดูแล บ ารุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในที่สาธารณะและจุดเสี่ยง 
  2)   ด้ านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้  ความเพียงพอของ
สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ การให้
ความรู้ เรื่องการป้องกันยาเสพติด และมี
โครงการรณรงค์หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3)  ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุนหรือให้
ทุนเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ การให้ทุนอาหาร
เสริมหรืออาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ 
และการสนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนในพื้นที่ 
  4)  ด้านงานให้บริการ โดย
ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน และมีป้ายบอกที่ตั้ง
ของเทศบาลอย่างชัดเจน 
 ประชาชนที่ เพศต่ า งกันมี ความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง โดยรวมและ
เป็นรายด้ านไม่แตกต่ างกัน  และพบว่ า
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ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่ า 
ประชาชนเพศชาย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่มีประสิทธิผลสูงสุด 
คือ ด้านงานให้บริการ รองลงมาคือด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม ส่ วนด้ านที่ มี
ประสิทธิผลต่ าสุด คือด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ส่วนประชาชนเพศหญิงมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้ านที่ มี การปฏิบัติสู งสุด   คือ  ด้ านงาน
ให้บริการ รองลงมา คือด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่ าสุด คือ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจาก
มากไปหาน้อย เป็นดังนี้  ประชาชนที่มีอาชีพ
รับราชการ และ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รองลงมาคือ ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ และ
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม  ตามล าดับ  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายอาชีพ พบว่า 
 ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ 
หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหา
น้อย เป็นดังนี้  ด้านงานให้บริการ รองลงมา 
คือ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
และด้ านสาธ ารณสุ ขและสิ่ ง แ วดล้ อม  
ตามล าดับ 

 ประชาชนที่มีอาชีพอิสระมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก  

เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
จากมากไปหาน้อย  เป็นดั งนี้   ด้ านงาน
ใ ห้ บ ริ ก า ร  ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ และด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม โดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหา
น้อย เป็นดังนี้   ด้านงานให้บริการ   ด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม และและด้ าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 3 
ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 คือ ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
และด้านงานให้บริการ ส่วนด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ 
หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มี
อาชีพอิสระ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมือง
สรวง ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนความคิดเห็นของประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม  ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 
และ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และ
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ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเมืองสรวง ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ 
หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มี
อาชีพอิสระ  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมือง
สรวง ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วน
คว ามคิ ด เห็ นของประชาชนที่ มี อ าชี พ
เกษตรกรรม  ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 
และ  หรื อ  พนั ก ง านรั ฐ วิ ส าหกิ จ  แ ละ
ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ  มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต า บล เ มื อ งส รว ง  ด้ า น ก า รศึ กษ า แล ะ
วัฒนธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ 
หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนที่มี
อาชีพอิสระ  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมือง
สรวง ด้านงานให้บริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนความคิด
เห็นของส่วนความคิดเห็นของประชาชนที่มี
อาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนที่มีอาชีพรับ
ราชการ และ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ และและประชาชน
ที่ มี อ า ชี พ อิ ส ร ะ   มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต า บล เ มื อ งส รว ง  ด้ า นก า รศึ กษ า แล ะ
วัฒนธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองสรวง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านงานให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรม ตามล าดับ โดยในด้านงาน
ให้บริการ เรื่องที่ประชาชนเห็นว่ามีระดับ
ประสิทธิผลสูง ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่
ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสใน
การให้บริการ เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและ
อธิบายขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 
และมีป้ายบอกที่ตั้งของเทศบาลอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ วัชระ  เสริฐ
สมใจ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
ประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลท่าข้ามด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และด้านงานให้บริการและ
บริการชุมชน โดยภาพรวมในระดับมาก  ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เรื่องที่
ประชาชนเห็นว่ามีระดับประสิทธิผลสูง 
ได้แก่ มีการดูแล บ ารุงรักษาสถานที่เล่นกีฬา
และออกก าลังกาย บริการน้ าประปาอย่าง
เ พี ย งพอและสม่ า เ สมอ  และก า รดู แ ล 
บ ารุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างในที่
สาธารณะและจุดเสี่ยง ด้านสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ประชาชนเห็นว่ามีระดับ
ประสิทธิผลสูง ได้แก่ ความเพียงพอของ
สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ การให้
ความรู้ เรื่องการป้องกันยาเสพติด และมี
โครงการรณรงค์หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
ด้ านก ารศึ กษาและวัฒนธรรม  เ รื่ อ งที่
ประชาชนเห็นว่ามีระดับประสิทธิผลสูง 
ได้แก่ การสนับสนุนหรือให้ทุนเพื่อจัดซื้อ 
จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
ในพื้นที่ การให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหาร
กลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่  และการ
สนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใน
พื้นที่  ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ์  (2550 : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่า
คะแนนเฉลี่ยคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านอาคาร
สถานที่ ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล
การให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ผู้มาใช้บริการที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พรจันทร์  มิตรมุสิก (2549 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสิทธิผลของการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ และศึกษาปัญหาในการ
ให้บริการสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนพึงพอใจมากต่อการให้บริการ
สาธารณะและการท างานของพนักงานส่วน
ต าบล 
 นอกจากนี้จากการศึกษายังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ อุไร  ภาควิชัย (2552 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่
มี ต่ อ ระดั บประสิ ทธิ ผลก าร ให้ บริ ก า ร
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
แบ่งเป็น 4 ด้าน โดยประชาชนสะท้อนให้เห็น
ว่า การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา ต้องปรับปรุงและ
ต้องเสนอแนะแก้ไขในภาพรวม 1 ด้าน คือ
ด้านงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อย
ละ 53 ส่วนอีก 3 ด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชน
สะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการสาธารณะมี
ประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ สูงที่สุด คือด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 53.6 
รองลงมา คือด้านงานบริการอื่นๆ คิดเป็นร้อย
ละ  51.4  และด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 50.7   
 2.  ประชาชนที่ เพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
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ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง โดยรวมและ
เป็นรายด้ านไม่แตกต่ างกัน  และพบว่ า
ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปราณ ี อินทวงศ์  (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ท่ี
พบว่า ผู้มาใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบางกะดี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 3.  ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลเมืองสรวง โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเทศบาล
ต าบลเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไดให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ  ด้านให้
ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 4.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  คือ 

การขยายเขตบริการน้ าประปาให้ครอบคลุม
และทั่วถึง  และก ากับ ดูแลเรื่องคุณภาพ
น้ าประปา  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ควรด าเนินการในเรื่องการป้องกันและก าจัด
น้ าเสีย และมลพิษต่างๆ ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อท านุบ ารุงและสืบสานวัฒนธรรมไทยให้
มากยิ่งขึ้น  ด้านงานให้บริการ เทศบาลควร
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ให้
มากยิ่งขึ้น 
 7.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
ควรมีการศึกษาความต้องการรับบริการ
สาธารณะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเทศบาลจะ
ได้จัดท าแผนพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็น
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และ ควรมีการศึกษา
แนวทางส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชน
ในฐานะผู้ ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริการสาธารณะของเทศบาล 
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