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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ ี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง 0.72 - 0.96 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.84 และสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
โดยใช้ t-test (Independent Samples) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA
F-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมทัง้ หกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ ว ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
คือ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนทีม่ อี ายุ และระดับการศึกษา
1

ร้อยเอ็ด.
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ต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ล�ำดับความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ ควรมีการส่งเสริมและให้เงินทุนสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของประชาชนอย่างเพียงพอ ควรมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการน�ำเทคโนโลยีเพือ่
การพัฒนาการเกษตรให้กับประชาชน และควรมีเงินทุนสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
ABSTARCT
This research was of the objectives: 1) to study residents’ opinions on tambon
administrative organizations’ public services in Roi Et province’s Chaturaphak Phiman district,
2) to compare the former’s opinions on the latter’s public services to variables of the
former’s genders, ages and educational levels, and 3) to regulate suggestions and guidelines
for enhancing public services provided by the administrative organizations in the above
district. The sampling group comprised 377 eighteen-year residents, whose domiciles were
in authorized areas of the administrative organizations. The research instrument was five
rating scale questionnaires, earning the power of discrimination between 0.72 and 0.96,
and the reliability for the whole questions at 0.84 The statistics exploited for data analyses
embraced percentage, mean, standard deviation, comparing data through t-test (Indepen
dent Sample) and F-test
The research outcomes summarized the following main findings:
1) Residents’ opinions on the administrative organizations’ public services were
rated at ‘neutral’ scales in the overall domain of six aspects. When taking into account a
single aspect, the highest mean aspect was life quality promotion while the next lower
one included infrastructures, arrangements of community/society orders and retention of
peace and orders, plans on promotions of investment, commerce and tourism, arts, cultures
and traditions and local folk wisdom. The lowest mean aspect was management and
natural and environmental preservation. 2) The comparative results showed no significant
differences. Conversely, their ages and educational backgrounds proved otherwise, with
the statistical significance level at 0.05 3) Residents’ suggestions for rendering public services of the administrative organizations in the district were recommended in descending
orders of three frequencies that they should: i) provide residents with sufficiently financial
assistance and offer funds to resident to earn their livelihood, ii) assign officials to give
residents myriad advice on the introduction of modern technologies to develop agriculture,
and iii) have loans to thoroughly support occupational creation for residents.
260 Vol.4 No.2 July – December 2015

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตสิ ภา
ต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ให้เป็นนิตบิ คุ คลมีบทบาทหน้าทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะ
สองประการ คือ หน้าที่ที่ต้องกระท�ำในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล ได้แก่ จัดให้มีและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ
และทางบกรักษาความสะอาดทางถนน ทางน�้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร คุม้ ครอง ดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม บ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�ำเป็นและสมควร
กับ หน้าทีอ่ าจจัดท�ำ ได้แก่ ให้มนี ำ�้ เพือ่ อุปโภค บริโภคและการเกษตร ให้มแี ละการบ�ำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
โดยวิธีอื่น ให้มีและบ�ำรุงรักษาทางระบายน�้ำให้มีและบ�ำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ ให้มแี ละส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมให้มอี สุ าหกรรมในครอบครัว
บ�ำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ให้มตี ลาด และกิจการเกีย่ วกับการ
พาณิชย์ การท่องเที่ยว การผังเมือง (กรมการปกครอง, 2538, หน้า 3-4)
ในการให้บริการสาธารณะดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต�ำบลแต่ละแห่งจะจัดให้บริการแก่
ประชาชนได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพพืน้ ที่ งบประมาณและนโยบายขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
แม้การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแต่ละแห่งจะมีการจัดท�ำแผนพัฒนา โดยการบูรณาการ
หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเป็นหกด้าน ตามกรอบแนวคิดความแตกต่างกันไป แต่ก็มีหลักในการ
ให้บริการทีเ่ หมือนกัน คือ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้ได้
มากที่สุด
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่ในการให้
บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามพระราช
บัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
แผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ก�ำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจด้านการให้บริการ
สาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน หก ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากบริการสาธารณะทั้ง
หก ด้าน เป็นบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลและมีความส�ำคัญ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และเป็น
สิง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิน่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แม้องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ได้พยายามให้บริการสาธารณะแต่ละประเภทให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากทีส่ ดุ แต่ก็
ยังมีภาพสะท้อนทีแ่ สดงให้เห็นว่า ประชาชนยังมีความรูส้ กึ ต่อการด�ำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
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ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น มีการเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลขยายเขตการให้บริการด้านต่างๆ รวมทั้ง
การปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ
ดังจะเห็นได้ว่า การด�ำเนินงานด้านการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน แต่ละเรื่องต้องค�ำนึงถึงความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุดและในการด�ำเนินงานให้ทั่วถึงในคราวเดียวกันนั้นไม่สามารถกระท�ำได้
เนื่องจากข้อจ�ำกัดในเรื่องของ ระเบียบ ข้อบังคับและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ท�ำให้องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ได้ทั่วถึง ซึ่งมีผลต่อทัศนะคติและความศรัทธาในการท�ำงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ดังนั้นการ
วิจยั จึงเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด คือความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับบริการ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ น�ำผลการ
วิจัยเสนอต่อผู้บริหารในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน.จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการให้ตอ่ การบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในเขอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก�ำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
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4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 6 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 26, 807 คน (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน, 2556, อัดส�ำเนา)
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 6 ด้าน คือ
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหกแห่ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำใส องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงกลาง องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลป่าสังข์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลอีงอ่ ง องค์การบริหารส่วนต�ำบลดูน่ อ้ ย และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศรีโคตร
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ท�ำให้ทราบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ต่างกัน
5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 สามารถน�ำผลการวิจัยที่ได้ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด�ำเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนอายุ
ตัง้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไปทีอ่ าศัยอยูอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน
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6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 26, 807 ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (R. V.
Krejcie and D. W. Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 377 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างแบบง่ายตาม
สัดส่วนของประชาชนโดยการจับฉลากตามจ�ำนวนประชาชนในแต่ละองค์การบริหารส่วนต�ำบล การสุม่ แบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) ซึง่ มีขนั้ ตอนในการสุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1) จัดท�ำบัญชีรายชือ่ ประชาชน
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ละต�ำบล 2) เขียนชื่อประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปลงในแผ่นกระดาษ โดยใช้ 1
ชื่อต่อ 1 แผ่น แล้วม้วนสลากลงในกล่องเขย่าให้คละกัน โดยจัดท�ำทีละต�ำบล 3) จับขึ้นมาทีละแผ่น โดย
แต่ละครั้งที่หยิบมาได้ต้องน�ำแผ่นสลากมาจดบันทึกไว้ว่าใครได้ 4) ม้วนสลากแผ่นเดิมลงในกล่องเดิม เขย่า
ให้คละกัน แล้วจับสลากขึ้นมาใหม่ 5) กรณีหยิบได้ชื่อเดิมก็จะไม่จดบันทึกอีกครั้ง น�ำใส่ลงไปในกล่องเดิม
แล้วจับขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะให้โอกาสถูกเลือกทุกคนเท่ากัน 6) ด�ำเนินการตาม (1) – (5) จนได้กลุ่มตัวอย่าง
ครบจ�ำนวนตามที่ได้ก�ำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ และระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกีย่ วกับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended)
เพือ่ สอบถามข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่า t-test (Independent Samples) ส�ำหรับเพศ
และท�ำการทดสอบค่า F- test (One-way ANOVA) ส�ำหรับอายุและระดับการศึกษา ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ข ้ อ เสนอแนะ
ของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียง
ล�ำดับความถี่ (Frequency) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อท�ำให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection)
จากบุคคลซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะเป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) โดยได้
เลือกก�ำนันทุกต�ำบล จ�ำนวน 6 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 6 คน ใช้วิธีการจับสลากผู้ใหญ่บ้านได้เขียนชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละต�ำบลแล้วน�ำใส่กล่องจับสลาก ได้รายชื่อใดเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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1) แบบสัมภาษณ์ แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi - Structured Interview) 2) กล้องถ่ายรูป และเทปบันทึกเสียง
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 1) น�ำข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงปริมาณแต่ละด้านโดยเลือกข้อที่
มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค�ำถามในการวิจยั 2) ร่างแบบสัมภาษณ์นำ� เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความครบถ้วน ครอบคลุม การใช้ภาษาโครงสร้างและรูปแบบสัมภาษณ์
เสร็จแล้วน�ำมาปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำให้สมบูรณ์ 3) น�ำแบบสัมภาษณ์ทปี่ รับปรุงแล้วน�ำไปเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
สามท่าน 1) ดร.ประพิศ โบราณมูล อาจารย์ประจ�ำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลอีง่อง อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน
อาจารย์ประจ�ำ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาค�ำแนะน�ำให้สมบูรณ์
ก่อนน�ำไปจัดพิมพ์ และใช้ประกอบเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 4) น�ำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายตามที่ก�ำหนด การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) การสัมภาษณ์ ก�ำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ที่อาศัยอยู่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 12 คน จ�ำนวน 6 ด้าน
คือ 1) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก
โดยการประมวลความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมายได้มาเพือ่ ให้ได้ความคิดเห็นทีส่ อดคล้องและแตกต่างกันของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในแต่ละคนและแต่ละข้อ และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ตอบค�ำถามในการวิจยั ต่อไป 2) ข้อเสนอแนะ
ของประชาชนเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปผล
การวิจัยความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ�ำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 อายุระหว่าง 31 – 50 ปี จ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6
และระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับมัธยมศึกษา /เทียบเท่า จ�ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0
7.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ เจ็ดข้อ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อที่ 1 ทีว่ า่ “การปรับปรุง
ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน” รองลงมาคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า “การให้บริการน�้ำประปาอย่างทั่วถึง” ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่”
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 1 ที่ว่า “การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชน” รองลงมาคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า “การจัดการแข่งขันกีฬาประจ�ำปี
และในโอกาสต่าง ๆ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “การอบรมสัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษ
และพิษภัยจากยาเสพติด”
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ และอยู่ในระดับ
ปานกลางทัง้ ห้าข้อ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อที่ 1 ทีว่ า่ “การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย”
รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ทีว่ า่ “การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่าประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ และอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งห้าข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ของประชาชน” รองลงมาคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า “การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กในท้องถิ่น” ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับประชาชน”
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มี
ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุด คือ ข้อที่ 1 ที่ว่า “การให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ” รองลงมาคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า “การด�ำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ตัดไม้ท�ำลายป่า”
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น�้ำ”
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ ห้าข้อ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มาก
ที่สุด คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา” รองลงมาคือ ข้อที่ 1 ที่ว่า “การส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “การปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรม”
7.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยผลพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่าง มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั ผลพบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน อย่างนัยมี
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยผลพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างนัยมีส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
7.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะของประชาชนเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
ของ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่
จากมากไปหาน้อย คือ ควรมีการด�ำเนินการขยายเขตไฟติดตั้งฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนและสถานที่
ต่างๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุหรือความไม่ปลอดภัยให้ทวั่ ถึง รองลงมา คือ ควรมีการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านและเชื่อมทุกหมู่บ้าน และความถี่น้อยที่สุด คือ ควรมีการด�ำเนินการก่อสร้างและ
วางท่อระบายน�้ำในจุดที่มีปัญหาโดยเร็วและต่อเนื่อง
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตาม
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ความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ควรมีการส่งเสริมและให้เงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
อย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ควรมีการก่อสร้างและปรับปรุงสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจให้ครอบคลุมพืน้ ที่ และ
ความถี่น้อยที่สุด คือ ควรมีการอบรมสัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดอย่างจริงจัง
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน
ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ควรมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเบือ้ งต้นรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ รองลงมา คือ
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง และความถี่น้อยที่สุด คือ ควรมีการจัดหน่วย
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้านและต�ำบล
4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่าประชาชน
ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถีจ่ ากมากไปหาน้อย คือ ควรมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้คำ� แนะน�ำ
เกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้กับประชาชน รองลงมา คือ ควรมีเงินทุนสนับสนุน
การสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และความถี่น้อยที่สุด คือ ควรมีเจ้าหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและอ�ำนวยความสะดวกในการสร้างโรงงานขนาดเล็กในท้องถิ่น
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พบว่า
ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง รองลงมา คือ ควรมีการด�ำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ตดั
ไม้ทำ� ลายป่า และความถีน่ อ้ ยทีส่ ดุ คือ ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรกั ษ์แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนได้เสนอ
แนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ควรมีการสนับสนุนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีการถ่ายท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนอย่างจริงจัง รองลงมา คือ ควรมีการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และความถี่น้อยที่สุด คือ ควรมีการบูรณาการการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน
8. อภิปรายผล
8.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายมุ่งเน้นการ
พัฒนาการให้บริการสาธารณะ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดระเบียบ
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ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการ
ท่องเทีย่ ว และด้านการบริหารจัดการการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อย่างชัดเจนมีการสนับสนุนงบประมาณท�ำให้ประชาชนมีความพอใจ
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง การวางแผน
สภาพแวดล้อม และงบประมาณในการบริหาร
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น
เช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีการปรับปรุง
ถนนสาธารณะในหมู่บ้าน การให้บริการน�้ำประปาอย่างทั่วถึง มีการด�ำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพืน้ เท่าทีค่ วร สอดคล้องกับการ สัมภาษณ์ กลุม่ เป้าหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ควรเพิ่มงบประมาณ ในการขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และ
การตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและผู้ด้อยโอกาส และมีการ
ส่งเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณ์กฬี า การก่อสร้าง บ�ำรุงรักษาสนามกีฬาอย่างเหมาะสม มีการอบรม
สัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่เท่าที่ควร สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง อบรมสัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดให้ทั่วถึง
มีเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยา
เสพติดสนับสนุนโครงการบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติดให้มีความสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สง่ เสริมให้ประชาชนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ อย่างสม�ำ่ เสมอ มีทศั นคติตอ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบล โดยภาพรวมมีความพอใจปานกลาง สอดคล้องการสัมภาษณ์ กลุม่ เป้าหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ควรสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในหมูบ่ า้ นการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง จัดหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ทันเหตุการณ์
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ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ การส่งเสริมการลงทุน งานบริการข้อมูลนักลงทุน และ
งานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแล บ�ำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
และจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนมีความพอใจระดับปานกลาง
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้กับ
ประชาชนอย่างจ�ำกัด ท�ำให้การบริการยังไม่ครอบคลุมพืน้ เท่าทีค่ วร สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ กลุม่ เป้าหมาย
ส่วนใหญ่ พบว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรปรับปรุงและสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทฤษฎีใหม่
เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารของต�ำบล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็น
ธรรม พัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีการคุม้ ครองดูแล บ�ำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
งานสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน�้ำ  งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และ
การบ�ำบัดน�้ำเสีย อยู่ในระดับที่น่าพอใจ การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำยัง
ไม่ครอบคลุมครอบคลุมพื้นเท่าที่ควร สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ควรประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
รวมตลอดถึงการควบคุมโดยตรงจากประชาชน อนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น
ส่งเสริมรณรงค์การมีสว่ นร่วมของประชาชนให้มกี ารอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
เสริมสร้างการจัดการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ให้ยงั้ ยืนนัน้ ปลูกจิตส�ำนึกให้กบั ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของชุมชนหมู่บ้าน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชน และสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แต่ละหมูบ่ า้ นมากขึน้ และควรส่งเสริม
การละเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า องค์การบริหารส่วน
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ต�ำบล ควรพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูช้ มุ ชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก โดยการปรับปรุงสถานที่และบุคคลให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
เด็กนักเรียนและเยาวชนภายในต�ำบล จัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
8.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1) จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด สร้าง
ความพึงพอใจต่อประชาชนในทุกเพศ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรณิดา สมิตานนท์ (2549, 142 หน้า) ได้
วิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชนในระดับปานกลาง ส�ำหรับข้อเสนอแนะ เช่น 1) ด้านการบริการบุคลากร ควรคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีจิตส�ำนึกในการให้บริการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ ควร
วางแผนด้านงบประมาณเกีย่ วกับการให้บริการแก่ประชาชนโดยจัดท�ำแผนระยะยาว และ 3) ด้านการบริหาร
งานทั่วไป ควรก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารงานภายในที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
2) จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่าง
กัน ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาชนที่มีอายุต่างกันแสดงความคิดเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันคือการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเป็นไปตามพื้นที่เขตปกครอง การวางแผน สภาพแวดล้อมและงบประมาณในการบริหาร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระสุเทิด ทีปงฺกโร (2556, 168 หน้า) ได้ทำ� การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วิทยานิพนธ์นี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การพัฒนาท้องถิน่ ของ
องค์บริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (18 ปีขึ้น) ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีค่าเชื่อมที่ระดับ 0.09 ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t-test และค่า F-test
ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต�่ำสุด ได้แก่
ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการ
พัฒนาการบริหารและงานบริการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ คือ ควรมีการรณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อ การแพร่ระบาดยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
และอุบัติเหตุอุบัติภัยต่าง ๆ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านอาชีพ และการบริหารจัดการธุรกิจ
ตลอดทัง้ การด�ำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน ควรส่งเสริมให้มอี งค์กรชุมชนภายในหมูบ่ า้ น และ
ต�ำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีว่ า่ ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันแสดงความคิดเห็นเป็นในทิศทางเดี่ยวกันคือการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นไปตามพื้นที่เขตปกครอง การวางแผน สภาพแวดล้อมและ
งบประมาณในการบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา หอมหวาน (2547, 101 หน้า) ได้ศึกษาเรื่อง
“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านปง อ�ำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่” ผลการศึกษาได้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีความ
คิดเห็นต่อการด�ำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอยูใ่ นระดับดี โดยตัวแปรภูมหิ ลังทีท่ ำ� ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลแตกต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญได้แก่ ตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล
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9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล
โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะทุกด้านต่อไปไม่หยุดยัง้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนมีความพอใจในการให้บริการสาธารณะอยูใ่ นระดับ
มากยิ่งขึ้นต่อไป
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อที่จะท�ำให้
ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมากยิ่งขึ้นต่อไป
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้ประชาชนได้แสดงความคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชน
มีความพอใจอยู่ในระดับมากยิ่งขึ้นต่อไป
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการวิจัย เรื่อง
การพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลางและรองลงมา ดังนั้นควรมีการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้เพื่อน�ำผลการวิจัยเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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