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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 2)  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนท่ีมี เพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีเปน

หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 316 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 

มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .87 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ 

F-test 

ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก

ท้ังหาดาน ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการทองเท่ียว ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม และสิ่งแวดลอม 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา 

ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน เห็นวามีการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 3) ประชาชนไดเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ลําดับตามความถ่ีสูงไปหาต่ํา สามอันดับแรก คือ ควรเสริมสราง

ขบวนการชุมชนเขมแข็ง สนับสนุนประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร

ในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรสงเสริมการปลูกฝงความเปนไทย คานิยมไทยท่ีพึงประสงค 

และควรเปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเขารวมในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 
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 The research serves the purposes: 1) to study residents’ opinions on carrying out 

Tambon Si Somdet Municipality’s work in Si Somdet district of Roi Et province, 2) to compare 

their opinions on its work with different variables of their genders, ages and educational 

levels, and 3) to examine their suggestions for enhancing its work. The sampling groups 

employed for conducting the research comprised household heads or representatives 

in its jurisdiction, numbering 316 individuals. The instrument used for conducting the research 

was the five-rating scale questionnaire with the content reliability at .87. The statistics 

used for data analyses encompassed percentages, means, standard deviation, t-tests 

and F-tests (One-way ANOVA). 

 Results of the research have found the following findings: 1) Residents’ opinions 

on carrying out Tambon Si Somdet Municipality’s work in Si Somdet district of Roi Et 

province have been rated in the overall aspect. With each aspect taken into consideration, 

five aspects in the descending orders of means are: tourism, infrastructures; education, 

religion and cultures; society and environments. 2) Comparative results of their opinions 

on carrying out its work are exactly the same in both the overall aspect and a single 

one. 3) Their suggestions for bolstering its work in the descending order of first three 

frequencies; first, the municipality ought to reinforce the attitude towards community 

consolidation, supporting residents and occupational groups to enable them to make 

effective and sustainable uses of resources in their localities; secondly, it should promote 

and implant Thai-ness and Thai’s desirable values; finally, it should act in close liaison 

with various entities to have them take part in promoting concretely sustainable developments 

of tourism activities in its areas. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ได้แบ่งระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ออกเปน 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหารราชการ  
สวนทองถิ่น ในสวนของการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนดออกเปน 5 รูปแบบ ไดแก เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เปนการกระจายอํานาจ
การปกครอง โดยกิจการงานบางประการที่รัฐมอบหมายใหหนวยงานทองถิ่นรับไปบริหารงานเอง เปนลักษณะ
ของการมอบอํานาจใหประชาชนปกครองกันเอง ใหช่วยกันคิด หรือตัดสินใจแกไขปญหาต่างๆ ที่เกี่ยว
ของกับผลประโยชนเพ่ือส่วนรวม ลักษณะของการกระจายอํานาจ ทําใหเกดความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐตามสมควร เนื่องจากส่วนท้องถิ่นเนนงานเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น และมีเจตนา ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานใหมาก รูปแบบ
ของการปกครองสวนทองถิ่น เป็นหลักกวาง  ๆคลายคลึงกับรูปแบบการปกครองประเทศ คือ ใหมีฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหาร เป็นองคประกอบที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการปกครองที่สําคัญ โดยให้ราษฎรเลือกผูแทน
ของตน เขาไปกําหนดนโยบายการบริหารงานในท้องถิ่น (กรมการปกครอง, 2543, หน้า 3) ประชาชน
จึงตองเขามามีส่วนรวม ในการตรวจสอบการบริหารงาน และแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของ
การปกครองรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่น  

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงสร้างขององค์กรแบ่ง
ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ที่ต้องทํา คือ รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนาเทศบาลไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) จํานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
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สังคม และสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
และเจตนารมณ์ ของประชาชนในพ้ืนที่ (แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ พ.ศ. 2557 – 2559) 

ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญในหน้าที่ดูแลประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ 
อาทิการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การแก้ไขปรับปรุงระบบการจราจร การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการท้องถิ่นของเทศบาลว่ามี
ความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จเป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของ
ชุมชนและประชาชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือสํารวจและนําข้อสารสนเทศต่างๆ 
ที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จให้สัมฤทธิ์
ผลตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่ม ีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.3 สมมุติฐานการวิจัย 
 1.3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.2 ประชาชนที่มอีายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1,505 คน 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้คือ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ด้านการท่องเที่ยว 
 3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4. ด้านเศรษฐกิจ 
 5. ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
ได้แก่ เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ทําให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.2 ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 

1.5.3 ทําให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.4 สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรงตามความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุดต่อไป 
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1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันไว้ ดังนี้ 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก  ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นได้รับมา 
โดยบุคคลนั้นอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของการพูด ลักษณะท่าทาง หรือไม่แสดงออกเลยก็ได้ 

การด าเนินงาน หมายถึง การดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวทางการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขตการปกครองของ
เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก 
ทางความคิดเห็นทีป่ระชาชนมีต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จําแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง เทศบาลตําบลศรีสมเด็จจัดให้มีการดําเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ํา จัดให้มี ปรับปรุงและบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มี อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จัดให้มีการวางผังเมือง และจัดให้มี 
พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

2. ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง เทศบาลตําบลศรีสมเด็จจัดให้มีการดําเนินการด้านการ
บํารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาสถาน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตําบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง เทศบาลตําบลศรีสมเด็จจัดให้มีการ
ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพ่ิม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาสามารถ
ตอบสนองและสอดคล้องต่อการดํารงชีวิตตามแบบวิถีชุมชน ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา 
และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย 
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4. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง เทศบาลตําบลศรีสมเด็จจัดให้มีการดําเนินการสนับสนุนการพัฒนา 
ให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง จัดให้มีและบํารุงรักษาแหล่ง
น้ําให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ความรู้และ
ทักษะอาชีพให้กับประชาชน ส่งเสริมการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ จัดให้มี
การบํารุงรักษา และควบคุมตลาด เพ่ือรองรับสินค้าที่ผลิตได้ ของประชาชน ส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ แต่ยังคงคุณภาพ
และเอกลักษณ์ความหอมไว้ และส่งเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณ์ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

5. ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม หมายถึง เทศบาลตําบลศรีสมเด็จจัดให้มีการดําเนินการโดย
มุ่งเน้นการป้องกันโดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน
ของประชาชน สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและคง
อยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย บําบัดและจัดการขยะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการ
สังคมสงเคราะห์ เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย ส่งเสริมการรักษาวินัย
ด้านการจราจรให้กับประชาชน จัดให้มีปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน  1 แห่ง/1 ท้องถิ่น 
สนับสนุนการจัดให้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล หมายถึง เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็น เพศ อายุ 

และระดับการศึกษา 
1. เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็นสอง เพศ คือ (1) 

เพศชาย และ (2) เพศหญิง  
2. อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็นสาม ช่วงอายุ 

คือ (1) ไม่เกิน 30 ปี (2) 31-50 ปี และ (3) 51 ปีขึน้ไป 
3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ์

ฉบับนี้ แบ่งเป็นสองระดับ คือ (1) ต่ํากว่าปริญญาตรี และ (2) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีสมเด็จ 

อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4 แนวคิดการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 “ความคิดเห็น” (opinion) ตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Good, 1959, p. 339) ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความนึกคิด ความรู้สึกประทับใจ ความเชื่อ การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ นักวิชาการได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
 ราชบัณฑิตสถาน (2546, หน้า 231) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า “สิ่งที่นึกรู้ขึ้นใน
ใจ ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้เพราะ
ความคิดของมนุษย์; สติปัญญาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนท าลายของ
สาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด” 

เฮอร์ล็อค (Hurlock, 1995, p. 11) ได้ให้ค านิยามว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้าน
ความรู้สึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่ได้อยู่บนความแน่นอนหรือความจริง แต่ขึ้นอยู่กับ
จิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีข้ออ้างหรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกปูองความคิดเห็นนั้น 
ความคิดเห็นบางอย่างเป็นผลของการแปลความหมายของข้อเท็จจริง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของแต่ละคน เช่น พ้ืนความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน สภาพแวดล้อม และมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะได้รับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอื่น   ก็ได้ 
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เวบสเตอร ์(Webster, 1999, p. 385) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า ความคิดเห็นว่าเป็นการแสดงออก
ของการตัดสินใจหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใด เป็นการประเมินสถานการณ์หรือ
ประเมินค่าตามความเชื่อหรือความรู้สึก โดยความเชื่อนั้นมีน้ าหนักมากกว่าความประทับใจแต่น้อยกว่า
ความรู้สึกอันแท้จริง 

ดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550, หน้า 25) ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกนึก
คิดความเชื่อที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจได้รับการยอมรับหรือ
ปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได้และความคิดของคนนั้นมีหลายระดับขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล 

ธิดารัตน์ ปลื้มจิตต์ (2551, หน้า 12) เป็นการแสดงออกด้านเจตคติ ความเชื่อ ตัดสินใจความ
นึกคิดความรู้สึก และวิจารณญาณ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการพูด การเขียนและอีกมากมาย โดยอาศัย
พ้ืนความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 

วิฑูรย์ ฐานเมธี (2554, หน้า 10) ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกมาซึ่งการตัดสินใจจากการ
ประเมินค่าหรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะซึ่งในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศัยพ้ืนความรู้
ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาและประเมินค่า ก่อนที่มีการตัดสินใจ
แสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคิดเห็นนี้อาจจะเป็นในทางเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ในบางสภาพการณ์
ความคิดเห็นอาจจะอยู่ในลักษณะเห็นด้วยมากหรือเห็นด้วยน้อย ความคิดเห็นไม่ถาวรและมีการเปลี่ยนแปลง
ได้โดยง่ายและความคิดเห็นย่อมได้รับอิทธิพลจากทัศนคติ 

 จากความหมายของความคิดเห็นพอสรุปได้ว่า ความคิดเห็นคือ การแสดงออกถึงความรู้สึก  
ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นจะต้องเหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นได้รับมา โดยบุคคลนั้นอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของการพูด ลักษณะ
ท่าทาง หรือไม่แสดงออกเลยก็ได้ 
 2.1.2 ประเภทความคิดเห็น 
 ปัจจุบันมีผู้คิดค้นแบ่งประเภทของการคิดออกเป็นประเภทต่าง  อย่างหลากหลาย ซึ่งท าให้มี
ความละเอียดในการจัดแบ่งประเภทมากขึ้น การก าหนดกรอบความคิดของเรื่องการคิดที่มี ความ
ครอบคลุม หรือให้ภาพรวมที่แสดงองค์ประกอบของการคิดและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบอย่าง
ชัดเจนจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการสอนคิด ทั้งนี้เพราะครูส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่ จะสอนให้ผู้เรียน
ได้รับเนื้อหาความรู้ต่าง  และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ไปด้วยพร้อมกัน 
ดังนั้นสมาคมการนิเทศและพัฒนาหลักสูตรของอเมริกา (ASCD : Association for Supervision 
and Curriculum Development) จึงได้ก าหนดกรอบความคิดในเรื่องของการคิดข้ึน โดยน าเสนอมิติ
ของการคิดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

1. มิติด้านการควบคุมการรู้คิดของตนเอง (Metacognition) 
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2. มิติด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ (Critical and Creative 
thinking) 

3. มิติด้านกระบวนการคิด (Thinking process) 
4. มิติด้านการคิด (Core thinking skills) 
5. มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในเนื้อหาวิชาและการคิด (The relationship of 

content area knowledge to thinking) (Glickman C.D., 1981, pp. 112-113) 
รีมเมอร์ (Remmer, H.H., 1954, p. 287) กล่าวว่าความคิดเห็นมี 2 ประการด้วยกัน คือ 
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นที่เกิดจากการ

เรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได้ ทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจนหลงทิศทางลบสุด 
ได้แก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงยาก 

2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Contents) การมีความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ เห็นด้วย 
ความรู้ความเข้าใจในทางที่ไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย  
 การศึกษาความคิดเห็นนั้นเป็นการศึกษาด้านจิตวิทยาที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งแสดงออกมา
โดยการพูด การเขียน ซึ่งมนุษย์นั้นจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่าง  ที่เป็นอุปสรรค โดยคิดหา
เหตุผลว่าควรจะท าอย่างไร ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลจะใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การก าหนดนโยบายหรือปรับปรุง 
แก้ไขในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเปูาหมาย  

2.1.3 วิธีการวัดความคิดเห็น 
 พจมาตย์ วิชัยยา (2545, หน้า 20) กล่าวว่าในการวัดความคิดเห็นของบุคคลสามารถกระท า
ได้หลายวิธี วิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปคือการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึ่งได้เสนอแนะว่า วิธีที่
ง่ายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็น ก็คือการแสดงให้เห็นถึงจ านวนร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อมูล 
เพราะจะท าให้เห็นว่าความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเช่นไร และจะสามารถท าตามข้อคิดเห็น
เหล่านั้นได ้

 พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2549, หน้า 34) ได้กล่าวว่า การสร้างมาตรวัดความคิดเห็น ซึ่งเป็นที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมี 4 วิธี คือ 

1. Thurstone’s Method เป็นวิธีสร้างมาตรวัดออกเป็นปริมาณแล้วเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเป็นช่วง scale ที่มีช่วงเท่ากัน 

2. Guttman’s Scale เป็นวิธีวัดความคิดเห็นแล้วจัดอันดับสูง-ต่ า แล้วเปรียบเทียบกัน 
3. Semantic Differential Scale เป็นวิธีการวัดความคิดเห็นโดยอาศัยค าคุณศัพท์ที่มี

ความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี-เลว สูง-ต่ า อ้วน-ผอม ฯลฯ 
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4. Likert’s Method เป็นวิธีการสร้างมาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบสามารถแสดงทัศนคติในทางชื่นชอบ
หรือไม่ชอบ โดยจัดอันดับความชื่นชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ และให้คะแนน 
5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, +1, 0, -1, -2 ตามล าดับ 
 การสร้างมาตรวัดความคิดเห็น ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย นิยมสร้างตามแนวของ 
Likert’s Scale Method ซึ่งแบ่งน้ าหนักความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการให้คะแนนขึ้นอยู่กับใจความว่าจะเป็น ปฏิฐานหรือบวก หรือ
ปฏิเสธ หรือลบ 

กิตติ รวีกานต์ (2547, หน้า 12) สรุปว่า มาตราวัดเจตคติที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ 
1. วิธีวัด สเกลวัดความต่างทางศัพท์ (Semantic Differential Scale) ของ ออสกู๊ด 

(Osgood) เป็นวิธีวัดที่คิดค้นโดยออสกู๊ด (Osgood) มีลักษณะส าคัญคือ ใช้วัดความรู้สึกของบุคคลต่อ
บุคคล ต่อพฤติกรรมบางอย่าง หรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ค าคุณศัพท์เป็นคู่ที่มีความหมายตรงข้ามกัน 
และแบ่งค าคุณศัพท์ที่เป็นค าตอบออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มศักยภาพ (Potential) เช่นแข็งแรง-
อ่อนแอ ใหญ่-เล็ก กลุ่มกิจกรรม (Activity) เช่น เร็ว-ช้า ขยัน–ขี้เกียจ กลุ่มประเมิน (Evaluation) เช่น 
ดี–เลว ถูก–ผิด โดยในการตอบค าถามจะใช้ส่วนของค าตอบเป็นแบบกราฟฟิค 

2. วิธีวัด ลิเคิทสเกล (likert scale) Likert คิดวิธีการนี้ในปี ค.ศ. 1932 เพ่ือใช้สร้างแบบวัด
เจตคติ เป็นการสร้างข้อความขึ้นจ านวนหนึ่งเพ่ือวัดทัศนคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง 
จากนั้นน าผลที่ได้จากข้อความทั้งหมดมารวมกันเพ่ือประเมินเจตคติของผู้ตอบแบบวัดนั้น ท าให้เรียก
วิธีการนี้ว่า “summated rating” โดยมีหลักส าคัญในการสร้างคือข้อความทั้งหมดต้องเป็นเรื่อง
เดียวกัน ข้อความที่ใช้จะต้องมีทั้งข้อความทั้งทางบวกและทางลบใกล้เคียงกันจ านวนไม่น้อยกว่า 20 
ข้อ การให้คะแนนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะของข้อความ โดยก าหนดค าตอบ อาจจะ
เป็น 3 5 หรือ 7 ค าตอบก็ได้ แต่ส่วนมาก จะใช้ 5 ค าตอบคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5 4 3 2 1 ส าหรับค าถามด้านบวกส่วนค าถามด้านลบจะให้
คะแนนกลับกัน 

3. วิธีวัด สเกลความห่างทางสังคมของโบการ์ดัส (Bogardus) เป็นสเกลที่ใช้วัดความห่าง หรือ
การยอมรับทางสังคมของคนบางกลุ่มต่อคนบางกลุ่ม ความห่างดังกล่าวครอบคลุม  ความห่างต่าง   
เช่นความห่างทางชาติพันธ์ (Racial distance) ความห่างทางภูมิภาค (Regional distance) ความ
ห่างทางชนชั้น (Occupation distance) และความห่าง ทางศาสนา (Religions distance) 

4. วิธีวัด กัทแมนสเกล (Guttman scale) วิธีนี้ไม่ใช่การพัฒนามาตรวัดเจตคติ แต่เป็นวิธีการ
ประเมินชุดของข้อค าถามที่ใช้วัดเจตคติ โดย กัมแมน (Guttman) เรียกวิธีการของเขาว่า การ
วิเคราะห์มาตราส่วน ซึ่งวิธีการนี้พยายามที่จะหาชุดของข้อค าถามวัดเจตคติหนึ่ง   นั้น ถ้าหากผู้ตอบ
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เห็นด้วยกับข้อค าถามข้อ 2 เขาจะต้องเห็นด้วยกับข้อค าถามข้อ1 มาก่อน และถ้าเห็นด้วย กับข้อ 3 ก็
ต้องเห็นด้วยกับข้อ 1 มาก่อน ดังนั้นจึงสามารถเห็นถึงแบบแผน (Pattern) ของเจตคติที่มีต่อเรื่องนั้น
ของกลุ่มบุคคลที่วัดได้อีกด้วย 

5. วิธีวัดเทอร์สโตนสเกล (Thurstone scale) วิธีการนี้สร้างและพัฒนาการวัดโดย Louis Thurston 
โดยอาศัยหลักการสร้างที่เป็นคุณสมบัติของการวัดในด้านความเท่ากันของแต่ละช่วงคะแนนความ
คิดเหน็ วิธีการนี้จะเน้นในแง่ท่ีว่าคะแนนความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้น มีช่วงห่างเท่า  กัน 

จากการศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยเรื่องการวัดระดับความคิดเห็นและเจตคติ พบว่า ส่วน
ใหญ่นิยมใช้วิธีการวัดแบบ ลิเคิทสเกลของลิเคิท (likert) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้น าวิธีการวัดแบบ
ลิเคิทสเกลมาสร้างข้อความเป็นเครื่องมือวัดระดับความคิดเห็น 
 2.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
 ฟอสเตอร์ (Foster, George M., 1973, p. 163) ได้กล่าวเกี่ยวกับความคิดเห็นว่ามีมูลเหตุ 2 
ประการ คือ 

1. ประสบการณ์ท่ีบุคคล มีต่อสิ่งของ บุคคล หมู่คณะ เรื่องราวต่าง   หรือสถานการณ์ ความ
คิดเห็นที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได้พบเห็น ความคุ้นเคยอาจถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากการ
ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นรูปถ่าย หรืออ่านจากหนังสือโดยไม่ได้พบเห็นของจริง ถือว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อม 

2. ระบบค่านิยม และการตัดสินค่านิยม เนื่องมาจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการ
ตัดสินในค่านิยมไม่เหมือนกัน คนแต่ละกลุ่มจึงมีความคิดเห็นในสิ่งต่าง   แตกต่างกัน 
 ออสแคมป์ (Oskamp, Stuart, 1977, p. 2009) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความ
คิดเห็นดังนี้ คือ 

1. ปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ คือ อวัยวะต่าง   ของบุคคลที่ใช้รับรู้ความผิดปกติของอวัยวะ 
ความบกพร่องของอวัยวะสัมผัสซึ่งมีต่อความคิดเห็นไม่ดีต่อบุคคลภายนอก 

2. ประสบการณ์โดยตรงจากบุคคล คือ บุคคลได้ประสบกับเหตุการณ์ด้วยตนเอง การกระท าด้วย
ตนเอง หรือได้พบเห็น ท าให้บุคคลมีความฝังใจและเกิดความคิดต่อประสบการณ์เหล่านั้นต่างกัน 

3. อิทธิพลของผู้ปกครอง คือ เมื่อเป็นเด็ก ผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและให้ข้อมูลแก่เด็ก
ได้มาก ซึ่งจะมีต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กด้วย 

4. ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่ม คือ เมื่อบุคคลเจริญเติบโตย่อมจะต้องมีกลุ่มและสังคม 
ดังนั้นความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน กลุ่มอ้างอิง หรือการอบรมสั่งสอนของโรงเรียน หน่วยงานที่มีความ
คิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกัน ย่อมจะมีผลต่อความคิดเห็นของบุคคลด้วย 

5. สื่อมวลชน คือ สื่อต่าง   ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรา ดังนั้นสื่อเหล่านี้ซึ่ง
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จึงเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่มีผลต่อความคิดเห็นของบุคคล 
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 ชาญชัย เทียนไทย (2541, หน้า 10) ได้เสนอว่า สิ่งที่มีอิทธิพลที่ท าให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน
ประกอบด้วย 

1. การอบรมของครอบครัว อิทธิพลของครอบครัวมีมากกว่าปัจจัยอ่ืน   เพราะครอบครัวเป็น
สถาบันสังคมแห่งแรกของบุคคล 

2. กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง บุคคลเมื่ออยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใด ก็จะมีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันกับกลุ่มและสังคมนั้น   กลุ่มเป็นส่วนผลักดันให้บุคคลมีการเรียนรู้โดยตรง 

3. วัฒนธรรมประเพณี บุคคลเมื่อได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเพณีใด ย่อมปฏิบัติไปตาม
วัฒนธรรมและประเพณีนั้น   และมักจะมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมและประเพณีของตนไปในทางที่ดี 

4. การศึกษา ระดับการศึกษามีอิทธิพลมากต่อการแสดงความคิดเห็น เพราะเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้กับบุคคล 

5. สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะว่าจะเป็นสื่อในการสร้างความคิดทั้งด้านบวกและด้านลบได้ 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นนั้นมาจากอิทธิพลหลายด้าน แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือปัจจัยที่มาจากสื่อมวลชน แต่ทั้งนี้สื่อก็ใช่ว่าจะถูกต้องทุกเรื่อง เราจึงต้องใช้ประสบการณ์
หลายด้านมาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 
 2.1.5 การวัดความคิดเห็น 
 การวัดความคิดเห็นโดยทั่ว   ไป มีส่วนประกอบ 3 ประการ คือ บุคคลที่จะถูกวัด สิ่งเร้า 
และการตอบสนอง ซึ่งจะออกมาเป็นระดับสูง-ต่ า มาก-น้อย วิธีวัดความคิดเห็นนั้น โดยมากจะใช้การ
ตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ที่จะตอบค าถาม เลือกตอบแบบสอบถาม (จิตตินันท์ 
เดชะคุปต์, 2549, หน้า 34) 
 เบสท์ (Best. John W., 1981, p. 182) ได้เสนอแนะว่า “วิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะบอกถึง
ความคิดเห็นก็คือการแสดงให้เห็นถึงจ านวนร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อความ เพราะจะท าให้เห็น 
ความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเช่นไร และจะสามารถท าตามข้อคิดเห็นเหล่านั้นได้หรือไม่ ความ
คิดเห็นที่วัดออกมาได้นั้นจะท าให้ผู้บริหารเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควร ในอันที่จะด าเนินตาม
นโยบายหรือล้มเลิกไป” 
 มอร์แกน และคิง (Morgan. Clifford T. and King Richard A., 1971, p. 584) ได้
เสนอแนะว่า การที่จะให้ใครแสดงความคิดเห็นควรถามกันต่อหน้า (Face to Face) ดีกว่าที่จะให้เขา
ต้องมาอ่านข้อความหรือเขียนข้อความ ซึ่งแสดงว่าทั้งสองคนเห็นว่าการสัมภาษณ์หรือการสอบถาม 
จะดีกว่าการตอบแบบสอบถามและถ้าใช้แบบสอบถามส าหรับวัดความคิดเห็น จะต้องระบุให้ผู้ตอบ 
ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ก าหนด 
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 การใช้แบบสอบถามส าหรับวัดความคิดเห็น จะต้องระบุให้ผู้ตอบ ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับ
ข้อความที่ก าหนดให้ แบบสอบถามประเภทนี้นิยมสร้างตามแนวของลิเคอร์ทซึ่งแบ่งน้ าหนักความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วน
การให้คะแนนขึ้นอยู่กับใจความว่าจะเป็นปฎิฐานหรือนิเสธ 
 จากความหมายของการวัดความคิดเห็น สรุปได้ว่า การวัดความคิดเห็นประกอบด้วย 3 อย่าง 
คือ ตัวบุคคลที่จะถูกวัด สิ่งเร้า และการตอบสนอง ซึ่งจะออกมาเป็นระดับต่ ามากน้อย วิธีวัดความคิดเห็น 
โดยมากจะใช้การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ที่จะตอบค าถามเลือกตอบตามแบบสอบถาม 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 การกระจายอ านาจเป็นค าหรือสิ่งที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
เป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างขัดเจน
ที่สุดฉบับหนึ่ง และเป็นผลสืบเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ท าให้
การกระจายอ านาจมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในหมวด14 การปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอ านาจ จึงเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามล าดับ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการปกครองตนเองใน
ระดับท้องถิ่นหรือในระดับพื้นท่ีของไทย 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 วิวัฒนาการในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักการที่ส าคัญในการจัด
ระเบียบการปกครองของประเทศ ตามอุดมการณ์ของประชาธิปไตย ประการหนึ่ง ได้แก่ “การกระจายอ านาจ” 
(Decentralization) ซึ่งรัฐบาลทุกประเทศจะต้องจัดให้มีและส่งเสริมรูปแบบการปกครองตนเองของ
ราษฎรขึ้นในท้องถิ่นต่าง   ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะท าได้เพ่ือให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบัน
การเมืองระดับพื้นฐาน ที่จะฝึกฝนให้พลเมืองเกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกและกระบวนการทางการ
เมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และเพ่ือให้องค์การปกครองท้องถิ่นจัดท า 
เสนอความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น   อย่างมีประสิทธิภาพและถูกเปูาหมายการปกครอง
ท้องถิ่น (local government) โดยทั่ว ไปนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
กล่าวคือ การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจการปกครองที่รัฐบาล กลางได้โอนอ านาจบางอย่าง
ให้ท้องถิ่น ได้ด าเนินการด้วยตนเองโดยอิสระภายใต้บทบัญญัติ ของกฎหมาย ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
หรือในประเทศท่ีก าลังพัฒนาล้วนแต่ให้ความส าคัญและให้มีการปกครองท้องถิ่นแถบทั้งสิ้น นอกจากนี้
การปกครองท้องถิน่ยังถือได้ว่ามีส่วนช่วยให้การพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะจะเป็น
สถาบันระดับล่างที่ฝึกฝนให้ประชาชนให้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการเมืองการปกครอง และวิถีทาง
ของระบอบประชาธิปไตยได้ดียิ่งขึ้น 
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 โดยทั่วไปหลักการในการจัดระเบียบการปกครองประเทศ หรือเรียกว่าการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่นิยมให้อยู่ในประเทศต่าง   โดยเฉพาะประเทศที่มีรูป แห่งรัฐเป็นแบบรัฐรวม (Union 
or federal state) มักใช้หลักส าคัญอยู่สองหลัก คือ หลักการ รวมอ านาจปกครองและหลักการกระจายอ านาจ
ปกครองแต่ส าหรับประเทศที่มีรูปแห่ รัฐเป็นแบบรัฐเดี่ยว (Unitary State) เช่น ไทย ฝรั่งเศส และญี่ปุุน 
ต่างมักนิยมใช้หลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศออกเป็นสามหลัก ได้แก่ 
 1. หลักการรวมอ านาจ (Centralization) 
 2. หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) 
 3. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
ไว้ดังนี้ คือ 
 1. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งได้น า เอาหลักการรวมอ านาจมาใช้เป็นหลักส าคัญ
อันได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวงกรมต่าง   
 2. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้น าเอาหลักการกระจายอ านาจมาใช้
เป็นหลักส าคัญอันได้แก่จังหวัดและอ าเภอ 
 3. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้น าเอาหลักการกระจายอ านาจมาใช้
เป็นหลักส าคัญอันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครอง
รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา) 
 ลิขิต ธีรเวคิน (2548, หน้า 3) กลาวไววา การกระจายอ านาจการปกครองมีความส าคัญ
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุปได ประเด็นใหญ  ดังนี้ 
 1. ความส าคัญในการกระจายอ านาจเป็นรากแก้วของระบอบประชาธิปไตย เนื่องด้วย
ประชาธิปไตยตองประกอบดวยโครงสรางสวนบน คือ ระดับชาติและโครงสรางสวนฐาน คือ ระดับท้องถิ่น 
การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองอยางแทจริง คือ รากแกว เปนรากฐานเสริมส าคัญยิ่ง
ของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 2. การกระจายอ านาจมีความส าคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมในดานการพัฒนาชนบท
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยโครงสรางการปกครองตนเอง
ในลักษณะที่มีความอิสระพอสมควร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็จะตองมีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง จากแนวความคิด
ดังกล่าวจะเห็นไดวาการกระจายอ านาจไมเพียงแต่ให้โอกาสแกประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองทองถิ่น
เทานั้น แตยังมีผลตอเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศอีกดวย 
 สโรช สันตะพันธุ์ (2553, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจปกครอง หมายถึง 
การจัดระเบียบการปกครองทีรัฐมอบอ านาจในการปกครองท้องถิ่นบางส่วนให้องค์การอ่ืนนอกจากองค์กร
ของราชการบริหารส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความอิสระตามสมควร ไม่ต้อง
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ขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ขึ้นอยู่ในความควบคุมดูแลเท่านั้น 
เช่น รัฐกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิน่ให้แก่เทศบาล 
 ช านาญ จันทร์เรือง (2555, หน้า 1) ให้ความหมายของการกระจายอ านาจปกครอง 
(Decentralization) โดยกล่าวว่าหลักการกระจายอ านาจปกครองให้แก่ท้องถิ่นเป็นวิธีที่รัฐมอบหมาย
อ านาจบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะ
บางอย่างโดยอิสระตามสมควรที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาเพียงแต่ขึ้นอยู่กับราชการบริหาร
ส่วนกลางเท่านั้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือรัฐมอบอ านาจในการปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ราชการบริการส่วนกลาง
รับด าเนินการ 
 สรุปได้ว่า การกระจายอ านาจปกครอง หมายถึง การจัดระเบียบการปกครองที่รัฐมอบอ านาจ
ในการปกครองท้องถิ่นบางส่วนให้แก่องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลางให้สามารถ
จัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยอิสระตามสมควร โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาของราชการ
ส่วนกลาง 
 2.2.2 รูปแบบการกระจายอ านาจ 
 ประกอบ คุปรัตน์ (2536, หน้า 2-4) การกระจายอ านาจอาจแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ ตามระดับ
ของอ านาจและหน้าที่และขอบข่ายของหน้าที่ ซึ่งส่วนกลางได้แบ่งสรรความรับผิดชอบให้กับองค์กรต่าง  
โดยความชอบธรรมตามที่กฎหมายก าหนดอันได้แก่ 
  1. การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) หมายถึง การถ่ายโอนบทบาทหน้าที่ของ
ส่วนกลางให้กับส่วนท้องถิ่นตามล าดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา จากระดับกระทรวงสู่ส่วนท้องถิ่น
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การแบ่งมอบอ านาจระดับเบื้องต้นไปสู่ระดับต่าง  ตามล าดับสายการ
บริหารในองค์กรนั้น  เป็น “การลดความแออัดหรือหนาแน่นลงไป” แทนที่จะให้เกิดการกระจุกตัว
ของกิจกรรมเฉพาะในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้มีการกระจายอกไปยังส่วนอื่น  
  2. การให้อ านาจอิสระ (Delegation) หมายถึง การถ่ายโอนความรับผิดชอบใน
หน้าที่ให้กับหน่วยงานในระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น หรือหน่วยงานเฉพาะกิจ ให้รับผิดชอบ
ด าเนินโครงการพิเศษ ซึ่งมีอิสระจากส่วนกลางในการก าหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการต่าง  ได้
ด้วยตนเอง เช่น ในด้านการรับคนเข้าท างาน การท าสัญญา การจัดสรรงบประมาณ การจัดหา ซื้อและ
ด้านอ่ืน  ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐบาล ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางในขณะที่
ความรับผิดชอบสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง การใช้อ านาจอิสระหรือ “การมอบอ านาจ” นั้น เป็นการ
ปฏิบัติที่สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องแก้ไขในเชิงกฎหมาย หรือการต้องการแก้โครงสร้างขององค์กร
เป็นอันมาก สามารถกระท าได้โดยภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหารในระดับสูง 
  3. การมอบอ านาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ (Devolution) ได้แก่ การถ่ายโอนความ
รับผิดชอบในหน้าที่ หรืออ านาจในการตัดสินใจให้กับหน่วยงานรัฐบาลในท้องถิ่น ภายใต้ขอบเขตที่
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กฎหมายก าหนด ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด อ าเภอ หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จะอยู่
นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของส่วนกลาง มีความเป็นตัวของตัวเอง มีกฎหมายรองรับในความชอบ
ธรรม ส่วนที่มีความแตกต่างจากส่วนกลางก็คือ ส่วนกลางจะท าหน้าที่ให้การสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ 
และการควบคุมในทางอ้อม ในทางปฏิบัติทั่วไปแล้ว หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะมีสิทธิในการจัดการ
เกี่ยวกับงบประมาณ เช่น การจัดภาษีและเงินคงคลังของตัวเอง เพ่ือจะได้น ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความเร่งด่วนของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
  4. การให้เอกชน/องค์กรเอกชนด าเนินการ (Privatition or non-government 
institutions) คือ การให้เอกชนในรูปของบุคคล องค์กรผลประโยชน์ บริษัทห้างร้าน หรือบริษัท
มหาชน เข้าด าเนินการในกิจการที่รัฐบาลเองไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินกิจการ
หลายอย่างของรัฐ ที่เมื่อต้องการมีการรวมศูนย์ จนมีขนดใหญ่โตจนเกินไป และกลายเป็นกิจการ
ผูกขาดในที่สุดก็มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการด าเนินการ จึงต้องมีการตัดปล่อยกิจการนั้น   ให้
เอกชนเข้าด าเนินการ โดยปล่อยให้กลไกตลาดเป็นตัวก ากับ และปูองกันไม่ให้เป็นการผูกขาด โดย
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ให้กิจการนั้นคลอบคลุมด้วยตลาดเสรีให้มากที่สุด ปรากฏการณ์เหล่านี้ มีให้เห็น
ในกิจการธนาคาร การก่อสร้าง โรงเรียน มหาวิทยาลัย การขนส่งโดยสาร ระบบโทรคมนาคม 
หอการค้าสหกรณ์ เป็นต้น 
  5. การปรับโครงสร้างขององค์การ (Restructuring) ใช้กันมากในวงธุรกิจ ในระยะ
หลังมีบริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศ และรวมถึงประเทศไทย ได้มีการเติบโตมากจนเกิดความไม่
คล่องตัวในวงธุรกิจได้ จึงต้องมีการจัดโครงสร้างการบริหารกันใหม่ มีการแตกตัวออกเป็นบริษัทหลาย
บริษัทที่มีความเป็นนิติบุคคล สามารถตัดสินใจด าเนินการได้อย่างคล่องตัว ในกรอบที่กว้างขวางข้ึน 
โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากบริษัทแม่ ซึ่งอาจจะตั้งอยู่ในประเทศอ่ืนที่ห่างไกลออกไป และไม่อยู่
ใกล้ชิดกับสถานการณ์พอที่จะตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. การใช้กระบวนการทางประชาธิปไตย (Democratization) เป็นการกระจาย
อ านาจที่มีความแตกต่างจากที่กล่าวมาแล้วนั้นคือ “การใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยที่จะท าให้
อ านาจในการจัดการศึกษาได้อยู่ในความรับผิดชอบของประชาชนด้วย” ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ตามแนวคิด
ประชาธิปไตยอย่างง่าย  ที่สุด และในเชิงอุดมคตินั้นคือ การท าให้การศึกษาเป็นไปเพ่ือประชาชนเป็น
ของประชาชนและโดยประชาชน 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.3.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่วนใหญ่ 
แล้วให้ความหมายไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและอาจแตกต่างไปในรายละเอียด ดังนี้ 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 21) การปกครองท้องถิ่น หมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลาง
ให้อ านาจหรื อกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น
ได้มีอ านาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารงานท้องถิ่นตาม
แนวความคิดที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็น 
“รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง (2547, หน้า 3-4) ให้ความหมายของ
การปกครองท้องถิ่นไว้ว่าการปกครองท้องถิ่นหมายถึงองค์การที่มีอาณาเขตแน่นอนมีจ านวนประชากร 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีอ านาจปกครองตนเองมีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่น 
ที่สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่น (Local 
Government) ว่า เป็นรูปแบบพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีความส าคัญ
ต่อการฝึกหัดประชาธิปไตย โดยเฉพาะแก่ชุมชนท้องถิ่นท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการตอบสนองปัญหาความ
เป็นอยู่และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะล าพังเพียงรัฐบาลกลางไม่
อาจดูแลตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงใจและทั่วถึงอย่างแท้จริง 
ดังนั้น ลักษณะของการปกครองท้องถิ่น คือ การที่องค์กรหนึ่งมีอาณาเขตของตนเอง มีจ านวนประชากร
ตามที่ก าหนด มีอ านาจ และมีอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตน มีหน้าที่ให้บริการ
ด้านต่าง  แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง
โดยผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง เช่น การมีสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
 ไททัศน์ มาลา (2553, หน้า 87) อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์
ในเชิงอ านาจของการจัดสรรทรัพยากรให้กับท้องถิ่นซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการจัดท าบริการ
สาธารณะในท้องถิ่นภายใต้การถ่ายอ านาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจของประชาชนโดยมีเปูาหมาย
อันแท้จริงก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง 
 สรุปได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นคือการปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
จัดการปกครองและด าเนินการต่าง  และด าเนินการเพื่อประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่น
โดยมีการจัดตั้งองค์การข้ึนท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนั้น  องค์การนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาลแต่
ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 
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 2.3.2 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539 : 26) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้อง
อาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง   
อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   ก็สามารถ
มีรายได้ มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  
จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน 
ตัวบุคคลตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 
 2. เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนื่องจากประเทศ
มีขนาดกว้างใหญ่ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการ
จากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 
 3. เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ใน
การบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่ว
ประเทศเป็นอันมาก และแม้มีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้อย่างรอบคอบ 
 4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ 
ฝุายบริหาร หรือฝุายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้ 
มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 2.3.3 ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครอง
ของรัฐในอันที่ จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองความส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน 
ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความ
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รับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามา ซึ่งความศรัทธา
เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2518, หน้า 6-7) โดยประชาชน
จะมีโอกาสเลือกตั้งฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝน ให้ประชาชนใช้ดุลพินิจ
เลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการ ของท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นผู้น าใน
ท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความช านิช านาญในการใช้สิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมี ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
 2. การปกครองท้องถิ่นท าให้ ประชาชนในท้องถิ่นรู้ จักการปกครองตนเอง (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็น การปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ
จากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง   เช่น เปิด
โอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่ง
จะท าให้ประชาชนเกดิความส านึก ในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค
ปัญหาและช่วยกัน แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน (อนันต์ อนันตกูล, 2521, หน้า 6-7) 
 นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือ การกระจายอ านาจ
ไปในระดับ ต่ าสุดคือ รากหญ้า (Grass roots)   ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญยิ่ง ของการพัฒนาระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของ ระบอบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบ 
แต่องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดอันหนึ่ง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น (ลิขิต ธีรเวคิน, 2525, หน้า 3) 
 3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของ การกระจาย
อ านาจ การปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาล เนื่องจากความ
จ าเป็นบางประการ ดังนี้ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, หน้า 28-29) 
  3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จาก
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
  3.2 รัฐบาลมิอาจจะด าเนินการในการสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหา และความต้องการ ที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือ
จัดบริการโครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน ย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและ
เข้าใจปัญหาได้ดีกว่า ผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา ที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากท่ีสุด 
  3.3 กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่น ด าเนินการดังกล่าวเอง 
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 ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่าง 
และไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่ รวมทั้งจะต้องด าเนินการ เฉพาะท้องถิ่นนั้น   
ไม่เก่ียวพันกับท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเองแล้ว ภาระของรัฐบาล
ก็จะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐาน
ในการด าเนินงานยิ่งขึ้น 
 4. การแบ่งเบาภาระท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ หรือกิจการใหญ่   
ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง   ที่รวมอยู่
ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการด าเนินงานของส่วนกลางจะมีมากข้ึน 
 5. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเปูาหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเป็นอย่างดี การ
บริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติ ไปยัง
ส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลง ภายในท้องถิ่นนั่นเอง ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 
 6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง 
การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชน ในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้น จะต้องมา
จากการริเริ่มช่วยตนเอง ของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็น
อิสระ ในการปกครองตนเอง ซึ่งต้องมาจากการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้ว การพัฒนา
ชนบทจะเป็นลักษณะ “หยิบยื่นยัดใส่ หรือก่ึงหยิบยื่นยัดใส่” เกิดความคาดหวัง ทุกปีจะมี “ลาภลอย” 
แทนที่จะเป็นผลดีต่อท้องถิ่นกลับสร้างลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพา ไม่ยอมช่วยตนเอง อันเป็นผล
ทางลบต่อการพัฒนาพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2528, หน้า 3-4) ดังนั้นการ
กระจายอ านาจจึงจะท าให้เกิดลักษณะการพ่ึงตนเอง ซึ่งเป็นหลักส าคัญ ของการพัฒนาชนบทอย่างยิ่ง 
 2.3.4 ลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
 ลักษณะของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีลักษณะส าคัญ กล่าวคือ การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบันเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการรูปหนึ่ง โดยอาศัยการ
ผสมผสานระหว่างการรวมอ านาจ การแบ่งอ านาจและการกระจายอ านาจ ลักษณะของการกระจาย
อ านาจ หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นการปกครอง ซึ่งรัฐกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นหนึ่งหรือหลาย   
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการภายในขอบเขตกิจกรรมที่รัฐมอบหมายให้กระท าได้ ซึ่งก าหนดขอบเขตพ้ืนที่
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ไว้แน่ชัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นและเพ่ือตอบ
ให้สนองความต้องการของประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมด าเนินการและมีความเป็นเอกเทศหรือความ
เป็นอิสระทางการเงินและอ่ืน   ในระดับหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะส าคัญ พอสรุปได้ ดังนี้ (อโณทัย ธรรมกุล, 2530, 
หน้า 105 -110) 
 1. มีพ้ืนที่ขอบเขตที่แน่นอน 
 2. เป็นนิติบุคคลเพ่ือให้สามารถด าเนินการด้านต่าง   ได้อย่างอิสระพอสมควรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์การที่สามารถรับผิดชอบกิจกรรมต่าง   ตามที่ได้รับมอบหมาได้อย่าง
เป็นอิสระตามกฎหมายคือ ต้องมีองค์กรเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นโดยกฎหมายแยกออกจากส่วนกลาง
สามารถก่อพันธะทางกฎหมาย เช่น ท าสัญญาเป็นหนี้ หรือท านิติกรรมรูปอื่น   ได้ 
 3. เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่แยกออกจากราชการของท้องถิ่นได้ภายในขอบเขตที่สมควร 
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมมีเสียงในการปกครองตนเองการด าเนินกิจกรรมของการปกครอง 
ท้องถิ่นนี้เป็นกระบวนการที่มิใช่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสิ้นเชิง แต่เป็นกระบวนการทางการเมือง 
ซึ่งประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมโดยทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ มีสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนหรือเลือกตั้งบางส่วนประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมเลือกตัวแทนท าหน้าที่บริหารกิจกรรมของ
ท้องถิ่นหรือเข้าร่วมก าหนดนโยบาย หรือควบคุมตรวจสอบการด าเนินการของตัวแทนของตน 
 5. มีอ านาจอิสระบางประการในการบริหารกิจกรรม เช่น การบริหารและอ่ืน   ภายใน 
วงกรอบกิจกรรมและขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบนั้น หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องได้รับมอบหมาย
อ านาจด าเนินการอย่างเป็นอิสระได้พอสมควร โดยไม่จ าเป็นต้องรับฟังค าสั่งจากรัฐบาลกลางหรือ
หน่วยราชการจากส่วนกลางแต่อย่างใด 
 6. มีอ านาจในการจัดหาและใช้จ่ายได้อย่างเป็นอิสระ เมื่อเป็นอิสระในการด าเนินการ
แล้วหน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องอิสระในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินการ คือ มีแหล่ง 
รายได้ของตนเอง เช่น ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีบางประเภทได้ รวมทั้ง
หารายได้อ่ืน   ตามที่กฎหมายก าหนดรูปแบบของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน 
มี 4 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, 2534, หน้า 1 -5) 
 โกวิทย์ พวงงาม (2538, หน้า21 -24) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้ในประการต่าง   ต่อไปนี้ 
 1. เป็นการปกครองชุมชนหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยการ
ปกครองที่อยู่ในระดับพ้ืนฐานล่างสุดของสถาบันการปกครองประเทศและเป็นการปกครองระดับ
รองลงมาจากการปกครองระดับภูมิภาคและระดับประเทศหรือรัฐบาลกลาง 
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 2. มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกไปต่างหากจากรัฐบาลเพ่ือด าเนินการปกครองและจัดท า
บริการสาธารณะเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยมีรายได้ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของตนเองจัดเป็น 
2 ฝุายได้แก่องค์กรฝุายบริหารและองค์กรฝุายนิติบัญญัติเช่น เทศบาล มีคณะเทศมนตรีเป็นองค์กร
ฝุายบริหาร มีสภาเทศบาลเป็นองค์กรฝุายนิติบัญญัติเป็นต้น แต่หน่วยการปกครองท้องถิ่นบางรูปอาจ
จัดองค์กรและการบริหารเป็นรูปแบบอ่ืน   ก็ได้ซึ่งเป็นไปตามสภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้ง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปนั้น   การก าหนดให้หน่วยงาน การปกครองท้องถิ่น เป็นนิติบุคคลเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่า มีการจัดตั้งองค์การปกครองท้องถิ่นแยกออกต่างหากจากหน่วยการปกครองส่วน
ภูมิภาคหรือรัฐบาลกลางและเพ่ือจะได้มีอ านาจอิสระและสิทธิต่างที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้
ตามกฎหมายด้วย นอกจากนี้องค์การการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีรายได้เป็นของตนเอง มีอ านาจ
หน้าที่ในการเก็บภาษีและรายได้อ่ืน   ตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือน ามาจัดท างบประมาณก าหนดการ
ใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่นในด้านต่าง   เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ส่วนใน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ านั้นจ้างมาด้วยเงินประมาณของท้องถิ่นเองและมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรฝุายบริหารดังกล่าวข้างต้น 
 3. มีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน องค์การการปกครองท้องถิ่นเกิดจากแนวความคิด 
ของหลักการกระจายอ านาจจากส่วนกลางหรือรู้รัฐบาลไปยังท้องถิ่น ซึ่งรู้รัฐบาลกลางได้มอบอ านาจ 
หน้าที่บางอย่างในทางปกครองและในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ท้องถิ่นรับไปด าเนินการด้วย 
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานของตนเองการบริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน การเลือกตั้งนับได้ ว่าเป็นลักษณะส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กร
ฝุายบริหารหรือองค์กรฝุายนิติบัญญัติโดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้เลือกหัวหน้าฝุายบริหารท้องถิ่น 
หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น การเลือกตั้งดังกล่าวต้องเป็นไปตามรูปแบบประชาธิปไตย
และต้องมีการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายด้วย ซึ่งเป็นไปตามครรลองของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 4. มีอิสระในการด าเนินกิจการของส่วนท้องถิ่น องค์การการปกครองท้องถิ่นจะต้องมี 
อ านาจอิสระของตน (Autonomy) ในการด าเนินกิจการของท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้เองโดยไม่ต้องรับ
ค าสั่งจากส่วนกลาง มีอ านาจวินิจฉัย ตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตที่
กฎหมายก าหนดและด าเนินกิจการด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของตนเองส่วนกลาง
เพียงแต่ก ากับดูแลเท่านั้นการใช้อ านาจอิสระของท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตที่เหมาะสมมีอ านาจน้อย
เกินไปก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประชาชนได้สมเจตนารมณ์ของการ
ปกครองท้องถิ่นแต่ถ้ามีอ านาจมากเกินไปจนไม่มีขอบเขตก็จะมีสภาพไม่ต่างกับรัฐอธิปไตย ซึ่งเป็น
อันตรายต่อเอกภาพของรัฐและอ านาจอิสระในการด าเนินกิจการของหน่วยองค์การปกครองท้องถิ่น



22 
 

ต้องเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปราศจากการควบคุมจากรัฐบาลกลางเลยเพราะถ้าเป็นเช่นนี้หน่วยการ
ปกครองนั้นจะเป็นรัฐอิสระไปทันทีดังนั้นจึงต้องอยู่ในก ากับหรือการควบคุมของรัฐบาลกลางเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐและประโยชน์ส่วนรวม ประเทศไทยได้เริ่มน าเอาระบบการปกครองท้องถิ่นเข้ามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงให้ตราพระราชก าหนดสุขาภิบาล
กรุงเทพ ร.ศ. 116 ตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้นและต่อมาได้ทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมเมือง
สมุทรสาคร เมื่อ ร.ศ. 124 จากผลของการจัดสุขาภิบาลท่าฉลอมได้รับความส าเร็จเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการและประชาชน จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง   
ร.ศ. 127 เพ่ือขยายการปกครองท้องถิ่นให้กว้างขวางออกไปทั่วประเทศและหลังจากนั้นการปกครอง
ท้องถิ่นได้วิวัฒนาการเรื่อยมา 
 จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้มีพระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 
จัดตั้งเทศบาลขึ้นต่อมามีกฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองท้องถิ่นขึ้นอีกหลายรูปแบบตามความเหมาะสม
ตามสภาพของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบมีกฎหมายก าหนดการ
จัดตั้งการจัดองค์การและการบริหารอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดหารายได้การควบคุมจาก
ส่วนกลางและรายละเอียดอื่น   ไว้อีกโดยเฉพาะ 
 สรุปว่า ลักษณะของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ไว้ชัดเจนมีฐานะเป็น
นิติบุคคล มีองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นและเพ่ือตอบให้สนองความ
ต้องการของประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมด าเนินการและมีความเป็นเอกเทศหรือความเป็นอิสระทาง
การเงินและอ่ืน   ในระดับหนึ่ง 

 
2.4 แนวคิดการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
 การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีวัตถุประสงค์ให้เป็นองค์กรปกครองส าหรับท้องถิ่นที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจพอสมควรและมีความเป็นชุมชนเมืองคือ มีความหนาแน่นของประชากร มี
รายได้เพียงพอแก่การบริหารจัดการปกครองตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทศบาลคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของชุมชนที่เป็นเมืองนั่นเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลนั้นนับว่ามีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน 
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาทา ให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบให้ชุมชนที่เป็นเมืองอยู่แล้วขยายตัวมากขึ้น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ซับซ้อนขึ้น มีการลงทุนมากขึ้นมีปริมาณการหมุนเวียนของเงิน การจ้างงานและสถาบันการศึกษา
เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันมีปัญหาในด้านการจัดให้บริการสาธารณะมากขึ้นเช่น การจัดการกับปัญหา
การเติบโตของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การจราจร การพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองเป็นต้น 
ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองเพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทย บทบาทของราชการส่วนภูมิภาค
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กลับลดน้อยลงด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและบุคลากร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาล มีความจ าเป็นและส าคัญต่อประชาชนอย่างมาก (วิชชุ
กร นาคธน, 2550, หน้า 159) 

2.4.1 การจัดตั้งเทศบาล 
ท้องถิ่นใดจะจัดตั้งเป็นเทศบาลนั้นให้อาศัยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

ในส่วนที่ว่าด้วยการจัดตั้งเทศบาล ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป คือ ต้องเป็นที่ที่มีความเจริญพอสมควร
โดยให้พิจารณาจากความเหมาะสมในเรื่องที่ตั้งจ านวน ความหนาแน่นของประชากร และความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้ท้องถิ่นนั้นมีรายได้จากภาษีเพียงพอในการเลี้ยงตนเองและสามารถจัดท า
ภารกิจตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดได้โดยสมบูรณ์ 

2.2.2 ประเภทของเทศบาล 
เทศบาลมี 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
1. เทศบาลต าบล 
เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลและมี

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลต าบลว่า 
 1.1 มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาท 
 1.2 มีประชากรในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 7,000 คน ขึ้นไป 
 1.3 ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นท่ีจะจัดตั้งเป็นเทศบาลนั้น 
2. เทศบาลเมือง 
ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชน ที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่น

คนข้ึนไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย และ
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 2.1 กรณีเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่งให้ยกฐานะท้องที่นั้นเป็นเทศบาลเมืองโดยไม่
ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์อ่ืน 

 2.2 กรณีมิได้เป็นที่ตั้งศาลากลาง ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  2.2.1 มีประชากรในเขตที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า 10,000 คน และมี

ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 3,000 คน / ตารางกิโลเมตร 
  2.2.2 มีรายได้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
  2.2.3 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง 
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3. เทศบาลนคร 
ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติ

หน้าที่อันต้องทาตามพระราชบัญญัติเทศบาลและมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลนคร 
โดยระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 3.1 เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีความหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 
3,000 คน / ตารางกิโลเมตร 

 3.2 มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนด 
จะเห็นได้ว่า การก าหนดระดับของเทศบาลเป็น 3 ระดับ คือเทศบาลต าบล เทศบาลเมืองและ

เทศบาลนคร นั้น ก็เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่น ท้องถิ่นที่ยังมี
ความเจริญและมีประชากรไม่มากนักก็ให้มีรูปแบบการปกครองขนาดเล็ก คือ เทศบาลต าบลเนื่องจาก
เทศบาลระดับนี้ท าภารกิจไม่มากนัก งบประมาณและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเหมาะสมกับรายได้ที่มีอยู่ของ
ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

ในขณะที่ท้องถิ่นซึ่งมีระดับความเจริญมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญ มี
ประชากรมากขึ้น ภารกิจของเทศบาลในสังคมเมืองเช่นนั้นย่อมมีมากขึ้นจ าเป็นต้องมีหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น บุคลากรและเครื่องมือทางการบริหารมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ใช้
งบประมาณเพ่ิมขึ้นด้วย ท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลเมืองจึงต้องมีรายได้เพียงพอที่จะท าภารกิจในการ
ให้บริการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ 

ท้องถิ่นซึ่งมีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมอย่างมาก เช่นในเขตที่ตั้งของศาลหรือศาลา
กลางจังหวัด มีประชากรจ านวนมากและหนาแน่นเช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา หรือแม้
จะไม่ได้เป็นที่ตั้งของศาลากลางแต่เป็นท้องที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงมาก เช่น อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา สามารถจัดตั้งเป็นเทศบาลนคร ซึ่งถือว่าเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างทาง 
การบริหารที่สลับซับซ้อน มีงบประมาณตลอดจนบุคลากรจ านวนมาก ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถท า ภารกิจ
ในการให้บริการแก่ประชาชนจ านวนมากและแก้ไขปัญหาของเมืองขนาดใหญ่ได้ ซึ่งรายละเอียดใน
เรื่องนี้จะสามารถพิจารณาได้จากมาตรา 50 – 59 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน (วิชชุกร นาคธน, 2550, หน้า 159-162) 

2.4.3 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล คือ 

ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้บริหารจัดการกับปัญหาของท้องถิ่นตามความต้องการและความ
จ าเป็นของท้องถิ่นด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
แตกต่างกันไป ไม่เหมาะสมที่รัฐบาลซึ่งอยู่ในส่วนกลางห่างไกลจากสภาพปัญหาของท้องถิ่นแต่ละ
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ท้องถิ่นจะเข้าไปคิดตัดสินใจรวมถึงแก้ปัญหาแทนคนในท้องถิ่นซึ่งคุ้นเคยกับสภาพของท้องถิ่น และ
เข้าใจปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นดีที่สุด 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทศบาลเป็นรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับชุมชน
เมืองซึ่งมีประชากรมาก และมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายกว่าชนบทรวมถึงมีสภาพปัญหาของเมืองหรือ
ชุมชนที่สลับซับซ้อนและมีความต้องการใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐค่อนข้างมาก ดังนั้นหน้าที่ของ
เทศบาลจึงค่อนข้างจะมีมากมายและสลับซับซ้อนตามระดับความเจริญของชมชุนในเขตเทศบาลนั้นไป
ด้วย ความสลับซับซ้อนในหน้าที่ของเทศบาลจะเพ่ิมมากขึ้นตามขนาดและระดับของเทศบาล เริ่มจาก
เทศบาลต าบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ซึ่งถือเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีหน้าที่ใน
การให้บริการแก่ท้องถิ่นท่ีซับซ้อนที่สุด ซึ่งจะกล่าวถึงหน้าที่ของเทศบาลแต่ละระดับโดยละเอียดต่อไป 

1. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้ดังนี้ 
 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
 (4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม 
 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล (เช่นกฎหมายควบคุม

อาคาร กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 
นอกจากหน้าที่ของเทศบาลต าบลซึ่งก าหนดไว้ตามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 50 ซึ่งเทศบาลต าบลทุกเทศบาล ต้องท าแล้วยังก าหนดหน้าที่เพ่ิมเติมซึ่งเทศบาลต าบลอาจท า
ตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสม โดยก าหนดไว้ในมาตรา 51 ดังนี้ 

 (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
 (4) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน 
 (5) บ ารุงส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 (6) ให้มีและบ ารุง สถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
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 (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างด้วยวิธีอ่ืน 
 (8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้า 
 (9) เทศพาณิชย์ ซึ่งได้แก่กิจการที่เทศบาลสามารถด าเนินการในฐานะผู้ประกอบการ ผู้

ให้บริการหรือธุรกิจในลักษณะแสวงหาก าไรตามที่กฎหมายก าหนด 
จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ให้อ านาจแก่เทศบาลในการท าหน้าที่ต่าง   เพ่ือสนองความต้องการ

ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ในเกือบทุกด้าน เว้นแต่กิจการบางอย่างซึ่งเป็น
เรื่องความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ หรือเรื่องเกี่ยวกับการ
ต่างประเทศซึ่งไม่สามารถมอบหมายให้เทศบาลด าเนินการได้ 

2. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง 
หน้าที่ของเทศบาลเมือง ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 ซึ่งโดย

สรุปแล้วเหมือนกับเทศบาลต าบลทุกประการ แต่มีส่วนที่เพ่ิมเติมคือในส่วนที่ต้องท าโดยก าหนดให้
เทศบาลเมืองต้องมีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน า หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น ตามมาตรา 53 (8) 

สาหรับส่วนที่ อาจท าก าหนดไว้ใน มาตรา 54 ก็คล้ายคลึงกับเทศบาลต าบลเช่นเดียวกัน แต่
ส่วนที่เพ่ิมเติม คือ 

 (1) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 (2) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
 (3) ให้มีสาธารณูปการ 
 (4) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 (5) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 (6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 (7) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (8) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
จะเห็นได้ชัดว่า อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองในเรื่องพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งก าหนดไว้ในหน้าที่ที่ 

ต้องท านั้นเหมือนกับเทศบาลต าบลเกือบทุกประการแต่จะแตกต่างออกไปในหน้าที่ที่อาจท า ซึ่ง
ก าหนดให้มีความแตกต่างและสลับซับซ้อนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากว่า เทศบาลเมืองนั้นโดยทั่วไปจะเป็น
ชุมชนเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีความเจริญมาก มีรายได้มาก มีประชากรมาก และในขณะเดียวกันก็มี
ปัญหาอันเกิดจากความเจริญและความซับซ้อนของเมืองมาก ดังนั้นเทศบาลจึงต้องมีภารกิจที่จะต้อง
ท า เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นตามไปด้วย 
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3. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 56 

และ 57 ซึ่งโดยสรุปแล้วเหมือนกับเทศบาลต าบลและเทศบาลเมืองทุกประการ แต่ที่เพ่ิมเติมขึ้น ก็คือ 
หน้าที่ตามมาตรา 56 (4)-(8) ดังนี้ 

 มาตรา 56 (4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ 
และสถานบริการอ่ืน 

 มาตรา 56 (5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
 มาตรา 56 (6) จัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 มาตรา 56 (7) การวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง 
 มาตรา 56 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของเทศบาลนครนั้นมีความหลากหลายสลับซับซ้อนจนอาจกล่าวได้ว่า 

ครอบคลุมภารกิจการให้บริการสาธารณะเกือบทุกประเภทที่มีความจ าเป็นในชีวิตของคนเมืองอย่าง
แท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลนครจึงต้องมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจึงจะ
สามารถปฏิบัติภารกิจให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายก าหนดได้ (วิชชุกร นาคธน, 2550, หน้า 162-165) 

2.4.4 ปัญหาในการปฏิบัติภารกิจของเทศบาล 
แม้ว่ากฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลแต่ละระดับไว้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม แต่โดย

ข้อเท็จจริงแล้ว เทศบาลแต่ละระดับหรือแต่ละแห่งไม่ได้ท าภารกิจดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน มีเพียง
เทศบาลไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถทาภารกิจต่าง   ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัญหาต่าง   ดังต่อไปนี้ 

1. ความจ าเป็นของเทศบาลในการท าภารกิจ 
บางครั้งเทศบาลก็ไม่มีความจ าเป็นต้องท าภารกิจนั้น เช่น การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม 

หากไม่ใช่เทศบาลที่มีพ้ืนที่ติดแม่น้า ล าคลองที่ราษฎรส่วนใหญ่ใช้เป็นทางสัญจรหรือขนส่งสินค้าก็ไม่
จ าเป็นต้องท าหรือกรณีของสุสาน ฌาปนสถาน ปัจจุบันวัดหรือมูลนิธิของเอกชนด าเนินการอยู่แล้ว 
เทศบาลก็ไม่มีความจ าเป็นต้องท าอีก หรือกรณีตลาดสด หากมีตลาดสดของเอกชนซึ่งสามารถรองรับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพออยู่แล้ว เทศบาลก็ไม่จ าเป็นต้องจัดท าอีก เป็นต้น 

2. ขีดความสามารถของฝ่ายบริหารเทศบาล 
ขีดความสามารถของฝุายบริหารเทศบาล ได้แก่ ความรู้ความสามารถของนายกเทศมนตรี 

คณะเทศมนตรี ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ซึ่งนับเป็นตัวแปรส าคัญในการ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับเทศบาลนั้นเป็นอย่างมากหากปราศจากผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง
แล้วการท าภารกิจของเทศบาลก็คงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 



28 
 

3. ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรทางการบริหาร 
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรทางการบริหาร นับเป็นตัวแปรที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากมีไม่

เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคกับการท าหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ซึ่งได้แก่ 
 3.1 เงิน ซึ่งหมายถึงรายได้และเงินอุดหนุนของเทศบาลในการจัดท าโครงการต่าง  หาก

มีน้อยเกินไปก็ไม่สามารถผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้ 
 3.2 วัสดุ อุปกรณ์ ต้องมีเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่จ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนด 

เช่น อาคารสถานที่ เครื่องมือต่าง  รถดับเพลิง เป็นต้น 
 3.3 บุคลากร ต้องมีเพียงพอกับภารกิจและต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 3.4 ความรู้ด้านการบริหารจัดการ นับเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการบริหารงาน

ภาครัฐสมัยใหม่ ซึ่งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ปัญหาต่าง   ทวีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น หากผู้ปฏิบัติขาดความรู้ด้านการบริหารหรือทักษะที่จ าเป็นทางการบริหารก็ยากที่จะแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ 

2.4.5 โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล 
เทศบาลประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
1. สภาเทศบาล 
สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น  ในการ เสนอแนะ

ความเห็น ความต้องการของประชาชนต่อฝุายบริหาร รวมถึงท าหน้าที่ฝุายนิติบัญญัติโดยการตราเทศ
บัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายของเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตลอดจนตรวจสอบการท างานของฝุายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น   

สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตามจ านวนซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมาย ดังนี้ 

 1.1 จ านวนสมาชิก 
   1.1.1 สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 12 คน แบ่งเขตการเลือกตั้ง

เป็นสองเขต   ละ 6 คน 
  1.1.2 สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 18 คน แบ่งเขตการเลือกตั้ง

เป็นสามเขต   ละ 6 คน 
  1.1.3 สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 24 คน แบ่งเขตการเลือกตั้ง

เป็นสี่เขต   ละ 6 คน 
 1.2 ที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกสภาเทศบาล 
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 สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประการ สมาชิกสภาเทศบาลถือเป็น
ตัวแทนของประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล และมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

 1.3 การพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาลอาจพ้นต าแหน่งหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพลงได้ในหลายกรณี ดังนี้ 
  1.3.1 ออกตามวาระ (4 ปี) หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
  1.3.2 ตาย 
  1.3.3 ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
  1.3.4 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15 วรรคสอง 
  1.3.5 ขาดประชุมสภาเทศบาลรวมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  1.3.6 กระท าการต้องห้ามตาม มาตรา 18 ทวิ (เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทางตรง

หรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาล หรือที่เทศบาล
นั้นจะกระท า) 

  1.3.7 สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาล หรือกระท าการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก
สภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้สมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

  1.3.8 ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 การพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีตาม (1.3.8) เป็นกรณีที่น่าสนใจเป็น
พิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมีเจตนาที่จะให้ประชาชนผู้ ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริงสามารถ
ควบคุมตัวแทนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้หมดวาระ และเป็นการ
ยืนยันถึงความเป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งจะท าให้ตัวแทนของประชาชนต้อง
ตระหนักในบทบาทหน้าที่และพันธะสัญญาของตนที่มีต่อประชาชน 

 1.4 ประธานสภาเทศบาล 
 สภาเทศบาลหนึ่ง  ให้มีประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอย่างละหนึ่งคน 

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภา
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เทศบาลมีหน้าที่ในการด าเนินกิจการของสภาเทศบาลตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาลหรือ
กิจการอื่น  อันเป็นหน้าที่ของสภาเทศบาล ซึ่งได้แก่ 

  1.4.1 การปรึกษาหารือในกิจการซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  1.4.2 การเสนอร่างเทศบัญญัติ 
  1.4.3 การตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในกิจการใด   อัน

เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  1.4.4 การตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระท ากิจการ 

หรือสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
  1.4.5 เสนอให้มีการออกเสียงประชามติ ในกิจการต่าง   ที่อาจกระทบถึง

ผลประโยชน์ของเทศบาล หรือประชาชนในท้องถิ่น 
  1.4.6 เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติเ พ่ือให้นายกเทศมนตรีหรือรอง

นายกเทศมนตรีชี้แจง 
 ในปีหนึ่ง  สภาเทศบาลมีสมัยประชุมสี่สมัย โดยสมัยประชุมสมัยหนึ่งมีก าหนดไม่เกิน 

30 วัน แต่อาจขยายเวลาต่อไปอีกได้ โดยการอนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนี้ในกรณีมี
ความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภา
เทศบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ อาจขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยมีสมัยประชุมวิสามัญไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีจ าเป็นก็อาจขออนุญาต
ขยายเวลาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม การลงคะแนนเสียงในการประชุม 
ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์กรณีมีเสียงเท่ากันให้ประชาชนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมได้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาดมติที่ประชุม การประชุมสภาเทศบาลให้เป็นการเปิดเผย เว้นแต่กรณีนายกเทศมนตรี
หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ประชุมลับ 
ประธานสภาเทศบาลก็อาจจัดให้ประชุมลับ ได้โดยไม่ต้องขอมติของสภาเทศบาล 

2. นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี เป็นผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีหน้าที่
ด าเนินการบริหารกิจการซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล และถูกต้องตามกฎหมายทั้งปวงที่เทศบาลต้องถือปฏิบัติ นายกเทศมนตรี 
ถือเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของเทศบาลอย่างยิ่ง หากเทศบาลใดได้
นายกเทศมนตรีซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ก็
ย่อมน าพาเทศบาลนั้นให้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่พ่ึงของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีในทางตรงกัน
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ข้ามหากได้นายกเทศมนตรีซึ่งขาดความรู้ความสามารถและไม่ซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของตน
และพวกพ้องเป็นหลัก ก็จะท าให้เทศบาลนั้น  ไม่พัฒนา ไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนให้ลุล่วง
ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่นได้ 

 2.1 คุณสมบัติของนายกเทศมนตรี 
 เทศบาลแต่ละแห่ง มีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2545 ซึ่งมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

  2.1.1 อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง 
  2.1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
  2.1.3 ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับ
ถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  2.1.4 เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่ง 
เนื่องจากกระท าการทุจริต ประประพฤติมิชอบ 

  นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งมีวาระ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งและจะด ารงต าแหน่ง
ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หากจะสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม่ ต้องรอให้พ้นระยะเวลา 4 ปี 
จากการพ้นต าแหน่งสมัยที่สอง 

  ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายใน
สามสิบวันนับจากวันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรี การแถลงนโยบายนี้จะต้อง
กระท าโดยเปิดเผยโดยมีเอกสารประกอบการแถลงนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้กับสมาชิก
สภาเทศบาลที่เข้าประชุมทุกคนด้วย การแถลงนโยบายนี้จะไม่มีการลงมติรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการโดยสภาเทศบาลแต่อย่างใด หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาได้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจท าหนังสือให้นายกจัดท านโยบายเป็นหนังสือแจกให้กับสมาชิกสภาก็ได้ กรณีเช่นนี้
ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี จะต้อง
กระท าปีละหนึ่งครั้ง และต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

 2.2 อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 
 มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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  2.2.1 ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายของรัฐบาล 

  2.2.2 สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
  2.2.3 แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล 
และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด (หากจะแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลคนใด สมาชิกผู้นั้นต้อง
ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเสียก่อน) เป็นรองนายกเทศมนตรี เ พ่ือช่วยเหลือ
นายกเทศมนตรีในการบริหารกิจการของเทศบาลได้ตามขนาดของเทศบาล ดังนี้ 

  เทศบาลต าบล แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน 
  เทศบาลเมือง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน 
  เทศบาลนคร แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
  นอกจากนั้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่ง

มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 
  เทศบาลต าบล แต่งตั้งได้รวมกันไม่เกินสองคน 
  เทศบาลเมือง แต่งตั้งได้รวมกันไม่เกินสามคน 
  เทศบาลนคร แต่งตั้งรวมกันไม่เกินห้าคน 
  2.2.4 วางระเบียบ เพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2.2.5 รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
  2.2.6 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรี (เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 
  นอกจากนี้นายกเทศมนตรียังเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการบริหารกิจการ

เทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลด้วย ส่วนรองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
งานโดยท าเป็นหนังสือมอบอ านาจนอกจากนั้นเทศบาลหนึ่ง   ให้มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานนั้น   หรืองานที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

  2.2.7 เสนอร่างเทศบัญญัติและร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมถึง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 

  จะเห็นได้ว่านายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ทางการบริหารต่อเทศบาลค่อนข้างมาก 
คล้ายกับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเล็ก  มีอ านาจหน้าที่ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และ
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เกี่ยวข้องกับงานประจ าตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจหน้าที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายที่ไม่
ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

  นายกเทศมนตรีควรต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ นอกจากจะต้องเข้าใจสภาพปัญหาของ
ท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี ยังจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางการบริหารอ่ืน   เช่นทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ หรือ นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือแม้กระทั่งแผนพัฒนาอ าเภอหรือ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง นายกเทศมนตรีที่ดีจะต้องสามารถบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ทุกระดับเข้าด้วยกันและสามารถก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลของตนให้
เหมาะสมสอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งต้องเป็นผู้มองการณ์ไกลว่าในอนาคตอีก 5 ปี 
10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้า ทิศทางของประเทศหรือของจังหวัดจะไปในทิศทางใด และเทศบาลจะ
เตรียมการณ์หรือความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นภายใต้จุดแข็งและข้อจา กัดที่มีอยู่อย่างไร 
จึงจะท าให้การจัดท านโยบายหรือแผนงานโครงการต่าง   ของเทศบาลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และจะส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลนั้นได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นเปูาหมายส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น 

  นอกจากนั้น นายกเทศมนตรี ควรจะต้องมีความเป็นนักประชาธิปไตย กล่าวคือ ต้อง
พยายามสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด เนื่องจากเจตนารมณ์ของการ
ปกครองท้องถิ่น คือ ต้องการให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการ
ของตนเองซึ่งส าคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเอง 

  นายกเทศมนตรีที่ดีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้หลัก 6 ร่วม ดังนี้ 

  ร่วมรับรู้ ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาลต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นหลัก 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้นเช่น ข้อมูลโครงการส าคัญ  งบประมาณต่าง  

  ร่วมคิด เปิดโอกาสหรือมีเวที ให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการคิด เช่น ก่อนจะจัด
ทาแผนพัฒนาเทศบาล ควรมีการร่วมปรึกษาหารือกับประชาชนในลักษณะเวทีสาธารณะ หรือจัด
ประชาพิจารณ์โครงการส าคัญ  ของเทศบาล ซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนค่อนข้างมาก 

  ร่วมตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ ว่าควรจะท าหรือไม่ควรท า 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

  ร่วมท า การด าเนินการของเทศบาล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมท า เช่น 
การรณรงค์เรื่องยาเสพติด กีฬา การท่องเที่ยว จราจร อาชญากรรม เป็นต้น 

  ร่วมตรวจสอบ ความโปร่งใสเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการที่ดี ทุกโครงการ
ควรให้มีตัวแทนประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการท างานได้ทุกขั้นตอน 
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  ร่วมรับประโยชน์ โครงการใด   ของเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่นควรเป็นผู้ร่วมรับ
ผลประโยชน์โดยทั่วถึงกันมิใช่ให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเป็นลักษณะผูกขาดอยู่
เฉพาะกลุ่มนั้น 

  นายกเทศมนตรี ควรเป็นนักบริหาร เนื่องจากกิจกรรมทางการบริหารของเทศบาล
ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่ปี 
2549 งบประมาณแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 จะต้องถูกถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจะท าให้มีเม็ดเงินจ านวนมากถูกจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลน่าจะเป็น
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นล าดับแรก   ที่จะได้ส่วนแบ่งของงบประมาณทั้งนี้เนื่องจาก สภาพ
ความซับซ้อนและปัญหาของเมืองซึ่งต้องใช้เงินจ านวนมากในการแก้ปัญหานั่นเอง ในส่วนนี้หาก
นายกเทศมนตรีขาดความรู้ความสามารถทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ การประเมินผล โครงการรวมทั้งการบริหารงานบุคคลแล้วเทศบาลนั้นจะขาด
ประสิทธิภาพ ยากท่ีจะสามารถบรรลุเปูาหมายตามแผนที่วางไว้ 

  นายกเทศมนตรี ควรเป็นผู้มีความรู้ในด้าน กฎหมาย เนื่องจากเทศบาลถือเป็น
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งระบบการปฏิบัติงานยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับหน่วยงานส่วนกลาง
และภูมิภาค กฎหมายหลายฉบับก าหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าพนักงาน เช่น กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายปกครองต่าง   ซึ่งก าหนดอ านาจทางปกครองให้กับ
นายกเทศมนตรีในการ อนุมัติ อนุญาต ระงับ เปลี่ยนแปลง เพิกถอน อันมีลักษณะเป็นค าสั่งทาง
ปกครองซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนตลอดเวลา หากนายกเทศมนตรีไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายปกครองแล้ว โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดน าไปสู่การร้องเรียนหรือฟูอง
คดีทางปกครอง ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก ในที่สุดอาจเกิดผลเสียหายต่อเทศบาลหรือตัว
นายกเทศมนตรีอย่างมาก 

2.4.5 การคลังและงบประมาณของเทศบาล 
การคลังของเทศบาล หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ การใช้จ่ายเงินและการ

บริหารสินทรัพย์ของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด การคลังของเทศบาลนับเป็นหัวใจส าคัญของการ
บริหารงานของเทศบาลให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายและแผนงานของเทศบาล นอกจากนั้นยังเป็น
ตัวก าหนดบทบาทของเทศบาลด้วย 

1. รายได้ของเทศบาล 
มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

ก าหนดว่า เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ภาษีอากร ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
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 1.3 รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
 1.4 รายได้จากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์ 
 1.5 พันธบัตรหรือเงินกู้ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 1.6 เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง   
 1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 1.8 เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
 1.9 รายได้อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง  เทศบาลจะกระท า ได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
ส่วนรายได้ที่เป็นรายได้หลักของเทศบาล ได้แก่ รายได้จากภาษีอากร ตามที่กฎหมายก าหนดและ
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายได้จากภาษีอากร ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

  1) รายได้ทีเ่ทศบาลจัดเก็บเอง เช่นภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีปูาย เป็นต้น 
  2) รายได้ที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บและแบ่งให้เทศบาล เช่น ภาษีการค้า (VAT) ภาษี

สรรพสามิต ภาษีล้อเลื่อน เป็นต้น 
 รายได้ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง นอกจากภาษีอากรแล้ว ได้แก่ รายได้จากเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลหรืองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะจัดสรรให้กับเทศบาลโดยคิดจากจ านวนรายหัวของ
ประชากรในเขตเทศบาลนั้น 

 รายได้อ่ืน  ของเทศบาลนอกเหนือจากนี้เป็นรายได้เล็กน้อยและไม่แน่นอน เว้นแต่
เทศบาลบางแห่งซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่ดี อาจมีรายได้ประจ าจากทรัพย์สินของเทศบาล และ
รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ เช่น รายได้จากตลาดสด หรือการเก็บค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ โรงแรม หอประชุม หรือการให้เช่าที่ดินเพ่ือการพาณิชย์ เป็นต้น 

2. รายจ่ายของเทศบาล 
มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

ก าหนดว่า เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 2.1 เงินเดือน 
 2.2 ค่าจ้าง 
 2.3 เงินตอบแทนอ่ืน   
 2.4 ค่าใช้สอย 
 2.5 ค่าวัสดุ 
 2.6 ค่าครุภัณฑ์ 
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 2.7 ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น   
 2.8 เงินอุดหนุน 
 2.9 รายจ่ายอ่ืนใด ตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวง 

มหาดไทยก าหนดไว้ 
การใช้จ่ายเงินของเทศบาลจะต้องจัดท าเป็นกฎหมายเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และกรณีมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมอาจจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี ซึ่งนายกเทศมนตรีต้องน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ก็สั่งให้นายกเทศมนตรีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 

ขั้นตอนการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญใน
การบริหารงานของนายกเทศมนตรีค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดการจัดท า
แผนงานและงบประมาณของปี ที่จะมีการน าเสนองบประมาณนั้น ต่อสภาเทศบาลอย่างละเอียด หาก
สภาเทศบาลไม่เห็นชอบในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น ความยุ่งยากทางการบริหารก็
จะเกิดขึ้นกับเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้เช่นเดียวกับกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เนื่องจากจะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายประการตามมาและอาจส่งผลถึงความล่าช้าของการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง  ที่ก าหนดไว้ก็เป็นได้ 

แม้ว่านายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ฝุายบริหารมีอ านาจ
มาก แต่สภาเทศบาลก็มีบทบาทในการคานอ านาจกับฝุายบริหารอยู่พอสมควรซึ่งกระบวนการในการ
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นไปตามมาตรา 
62 ตรี และมาตรา 62 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2545 

ในประเด็นของการบริหารและจัดการทรัพย์สินของเทศบาล เพ่ือให้เกิดรายได้แก่เทศบาล ก็
อาจด าเนินการได้ โดยการตราเป็นเทศบัญญัติเรียกว่าเทศพาณิชย์ ซึ่งอาจดา เนินการในเชิงพาณิชย์
ภายในเขตเทศบาลหรือนอกเทศบาลก็ได้ ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีมหาดไทย 

นอกจากนั้นเทศบาลอาจท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ โดยก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือ ถือหุ้นใน
บริษัทจ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค โดยเทศบาลต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละห้าสิบ ของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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2.4.6 การควบคุมเทศบาล 
แม้ว่าเทศบาลจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตามหลักการกระจายอ านาจแล้ว

รัฐธรรมนูญจะให้อิสระในการบริหารก็ตามเหตุผลที่จา เป็นต้องมีการควบคุมเทศบาล เนื่องจาก
ประเทศไทยปกครองในระบบรัฐเดี่ยว การปกครองทุกรูปแบบยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
กลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงการกระจายอ านาจทางการบริหารบางส่วน  เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวและเข้าถึงปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้นเท่านั้น กฎหมายอนุญาตให้ท าภารกิจได้
ภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐเท่านั้น ดังนั้น ค าว่าการควบคุมจึงมีความหมาย
เพียงการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น มิได้หมายความถึงการ
ควบคุม บังคับบัญชาซึ่งเป็นลักษณะของการรวมอ านาจ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้มีหลักประกันว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่สามารถกระท าการ
ในลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนได้ ซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั่นเอง
ซึ่งหลักการส าคัญของการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ควบคุมให้การด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมาย ควบคุมเท่าที่จ าเป็นและเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นประการส าคัญ 

ในส่วนของการควบคุมเทศบาลนั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา  71 - 75 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระส าคัญโดย
สรุปได้ ดังนี้ 

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เทศบาลตั้งอยู่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ให้ปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงให้แนะน าตักเตือนและตรวจสอบการด าเนินกิจการใด 
ของเทศบาลอันจะน ามาซ่ึงความเสียหายแก่เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนั้น 

2. ให้นายอ าเภอที่เทศบาลตั้งอยู่ เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ในการควบคุมดูแล
เทศบาลในเขตอ าเภอ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งแนะน า ตักเตือน ตรวจสอบการด าเนิน
กิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

3. นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจสั่งให้มีการเพิกถอนหรือระงับการด าเนินการใด  
ของเทศบาล ซึ่งเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  หรือเป็นการ
กระท าที่ฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน นอกจากนั้นกรณีสมาชิกสภา
เทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล มีความประพฤติในการจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักด์ิศรี ต าแหน่ง
แก่เทศบาลหรือแก่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารพ้นจากต าแหน่งได้หรือเสนอให้มีการยุบสภา
เทศบาล แล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในสี่สิบห้าวันก็ได้ กรณีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ถือเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางทาหน้าที่ในการควบคุม
ตรวจสอบ การด าเนินการของเทศบาล (วิชชุกร นาคธน, 2550, หน้า 165 - 180) 
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สรุป เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาการมายาวนานในประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองค่อนข้างมาก 
เทศบาลมีหน้าที่และการจัดโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนหากมีผู้บริหารที่มีคุณภาพก็น่าจะเป็น
หน่วยงานที่สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  

 

2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.5.1 ประวัติความเป็นมาของต าบลศรีสมเด็จ 
ต าบลศรีสมเด็จ เดิมตั้งอยู่ต าบลขอนแก่น ก่อนจะแยกมาขึ้นกับต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาได้มีหลวงปูุศรี มหาวีโร ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ฝุายธรรมยุตสายหลวงปูุมั่น ภูริทัตโต 
ได้ธุดงค์มาจากจังหวัดสกลนครมาปักกลดปฏิบัติธรรม ณ บริเวณโบสถ์ร้างหรือกู่ร้าง  

“ปุากุง” (ปัจจุบันคือวัดปุากุง) และได้ก่อตั้งเป็นวัดประชาคมวนาราม เมื่อปี พ.ศ. 2495 จนมี
ผู้เลื่อมใสศรัทธาจ านวนมากสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จนางเจ้า
บรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จมาสนทนาธรรมกับ หลวงปูุศรี มหาวีโร จนปี พ.ศ. 
2530 จึงได้มาแบ่งเขตการปกครองจากเดิมเป็นต าบลศรีสมเด็จ ซึ่งใช้ชื่อหลวงปูุ “ศรี” กับ “สมเด็จ” 
พระสงัฆราชมาเป็นนามของต าบลเพื่อความเป็นสิริมงคล 

2.5.2 สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง ตำบลศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัด

ร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอ าเภอศรีสมเด็จ มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 16,566 ไร่ 68 ตารางวา หรือประมาณ 26.50 ตารางกิโลเมตร  

พ้ืนที่ปุา พื้นที่ปุาต าบลศรีสมเด็จ มีปุาธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัดปุา
และท่ีสาธารณะรวมทั้งหมด 427 ไร่ 

2.5.3 อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดกับบ้านเหล่ากุด บ้านปุาแหน บ้านปุาเว่อ ต าบลสวนจิก  
ทิศตะวันออก ติดกับหนองคูยาง บ้านหนองแดง บ้านโดนน้อย บ้านหนองแซง ต าบลบ้านบาก  
ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองขุมดิน ต าบลหนองแวงควง  
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองผือ บ้านหนองดู่ บ้านกุดนาดี ต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม 
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จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน ของต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ทั้ง 13 หมู่บ้านดังนี้ ประจ าปี 2558 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
หมู่ที่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา  207 204 411 118 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง  250 278 528 121 
หมู่ที่ 3 บ้านก่อ  248 251 499 118 
หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อ  301 277 578 135 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกข่า  249 239 488 115 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก  189 174 363 79 
หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าล้อ  218 215 433 108 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเม็ก  221 209 430 96 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสบง  232 237 469 101 
หมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ  329 255 584 192 
หมู่ที่ 11 บ้านปุากุง  181 179 360 82 
หมู่ที่ 12 บ้านบุมะเขือ  170 163 333 79 
หมู่ที่ 13 บ้านก่อ  255 256 511 161 

รวมทั้ง 13 หมู่บ้าน 3,050 2,937 5,987 รวม 1,505 ครัวเรือน 
 

(ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558) 
 
2.5.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า  
 1.2 จัดให้มี ปรับปรุงและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มี อย่างทั่วถึง

และเพียงพอ  
 1.3 จัดให้มีการวางผังเมือง  
 1.4 จัดให้มี พัฒนา ปรับปรุงและบ ารุงรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  
 2.1 บ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาสถาน 

แหล่งท่องเที่ยวต่าง   
 2.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของต าบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของ

นักท่องเที่ยว  
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนา  
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน  
 3.2 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาสามารถตอบสนองและสอดคล้องต่อการ

ด ารงชีวิตตามแบบวิถีชุมชน  
 3.4 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น

ตลอดไป  
 3.5 เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนอยู่ใน

สังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
 4.1 สนับสนุนการพัฒนา ให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ

และท่ัวถึง  
 4.2 จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพ แก่

ประชาชน  
 4.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน  
 4.4 ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
 4.5 จัดให้มี บ ารุงรักษา และควบคุมตลาด เพ่ือรองรับสินค้าที่ผลิตได้ ของประชาชน  
 4.6 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบ

เกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
  4.7 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ แต่ยังคง คุณภาพ

และเอกลักษณ์ความหอมไว้  
 4.8 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณ ์เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
 5.1 มุ่งเน้นการปูองกันโดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชน  
 5.2 สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต  และ

ทรัพย์สินของประชาชน  
 5.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด
และคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

 5.4 จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 5.5 บ าบัดและจัดการขยะ  
 5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
 5.7 เสริมสร้างมาตรการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 5.8 ส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ

การสังคมสงเคราะห ์ 
 5.9 เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  
 5.10 ส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน  
 5.11 จัดให้มีปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1 แห่ง/1 ท้องถิ่น  
 5.12 สนับสนุนการจัดให้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือนทุกท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดและเจตนารมณ์ ของประชาชนในพื้นที่  
แนวทางการพัฒนา  
 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และ

กลุ่มองคก์รอ่ืน   
 6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 6.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง (เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ, 

2559, หน้า 18-20)   
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อ านาจ อยู่สาโก (2549, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า  
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าการด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง - การบริหาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง  

2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมรุ้ง 
จ าแนกตามลักษณะประชากรพบว่า เพศ มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลพนมรุ้ง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนมรุ้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของประชาชน ประชาชนต้องการให้เทศบาลต าบล
พนมรุ่งจัดการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 16.8 รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้มี
ไฟฟูาแสงสว่างในทุก  ซอย ร้อยละ 14.9 และต้องการให้มีระบบประปาหมู่บ้านในทุกบ้าน ร้อยละ 13.4  

อโนชา สืบจากมี (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลละหารทราย อ าเภอละ
หารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  

2. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานคือ ควรให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการเมืองการ
บริหารมากกว่าที่ผ่านมา ควรจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลสัญจรตามหมู่บ้า นหรือชุมชน ให้
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น การปรับปรุงถนนซ่อมแซมควรใช้
วัสดุที่มีคุณภาพ และการปฏิบัติงานควรสอดคล้องกับแผนงานหรือนโยบาย 

นภสร ภูบาลชื่น (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยแถลง จังหวัด นคราชสีมา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม ด้านการเมือง – การบริหาร 
และด้านเศรษฐกิจตามล าดับ  
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2. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน คือ ควรให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย การแสดงความคิดเห็น ช่วยกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสนอแนะความต้องการ หรือ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง  ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม เพ่ือส่งผลถึง
ความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น 

รุ่งกาญจน์ ปูทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทองอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นเฉพาะด้านพบว่า ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเศรษฐกิจมีความ
คิดเห็นน้อยที่สุด 

นุกูล ฝอยทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคาเฉลี่ยจากมาก ไปหานอยคือด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีตและภูมิปญญาทองถิ่น ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการเมืองการบริหารจัดการ ดานเศรษฐกิจ ดานคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสังคม ตามล าดับ 
 เอกณัฏฐ์ ตระกูลรัมย์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล อ าเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน โดยเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าจะได้ดังนี้ ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน  ของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่ง
ศรีชุมพล อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ให้มีการสร้างถนน และปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รองลงมาคือ ให้มีการก าจัดขยะที่ถูกตามหลัก
สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม โดยการจัดหาถังขยะให้กับหมู่บ้าน และควรพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตร เช่น การขุดลอกคูคลองน้ า และ แหล่งน้ าต่าง  ที่ตื้นเขิน ตามล าดับ 
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จันทร์เพ็ญ สุริเทศ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานเทศบาลต าบลกระหวัน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานเทศบาลต าบลกระหวัน อ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ไนระดับมาก โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ได้แก่ ด้าน
การเมืองการบริหาร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ  

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน  ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ เทศบาลควรให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ เทศบาลควรให้มีไฟฟูาตาม
เส้นทางสัญจรให้มากกว่านี้ และติดตั้งในจุดที่เหมาะสม และเทศบาลควรดูแลน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคแก่
ประชาชนให้ทั่งถึง ตามล าดับ 
 จากผลการศึกษางานวิจัยที่กลาวมา สรุปวาการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนทองถิ่น ประชาชนมีความต้องการที่จะใหทองถิ่นพัฒนาใน
หลาย  ดานควบคูกันไป และเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการด าเนินงานใหมากที่สุด 
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรี
สมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าระดับความคิดเห็นของประชาชนมาชวย ในการ
วางแผนพัฒนาและการใหบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลศรีสมเด็จตอไป เพื่อให้ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้บูรณาการมา
จาก ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 2557 -2559 ของ เทศบาล
ต าบลศรีสมเด็จ มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
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               ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
      (Independent Variables)                     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
  

 

       ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      2. ด้านการท่องเที่ยว 
      3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       4. ด้านเศรษฐกิจ 
      5. ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดเสนอ

วิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 

3.1.1 ประชากร  

 ไดแก ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนในเขตการปกครองของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,505 คน  

3.1.2 กลุมตัวอยาง  

 ไดแก ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนในเขตการปกครองของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน จํานวน 316 คน เทคนิควิธีการสุมตัวอยางจะได

นําเสนอตอไป 

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสุมตัวอยางตามลําดับข้ันตอน ดังนี้  

3.2.1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ, 

2545, หนา 107) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ตามสูตรดังนี้ 
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สูตร 
2(e)N1

Nn
+

=  

 

  เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N แทน ขนาดของประชากรท่ีศึกษา 

   e แทน คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้มีประชากร (N) จํานวน 1,505 คน ผูวิจัยกําหนดคาความคลาดเคลื่อน

ของการเลือกตัวอยางหรือคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาไวรอยละ 5 หรือ 0.05% เม่ือ

แทนคาในสูตรขางตนจะไดจํานวนตัวอยางดังนี้ 

   N   =     1,505  คน 

   e =     0.05 
 

       
( ) 20.051,5051

1,505
n

×+
=  

 

  ( )0.0025 1,5051
1,505

n ×+=  

 

   =      
4.76
1,505     =  316.18   หรือเทากับ  316  คน 

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ไดกลุมตัวอยางท่ีจะตอบแบบสอบถามจํานวน 316 คน 

3.2.2 กําหนดขนาดตัวอยางตามสัดสวน ซ่ึงสามารถคํานวณกลุมตัวอยางไดดังนี้  

  การคํานวณหากลุมตัวอยางแตละหมูบาน 

    

จํานวนกลุมตัวอยาง  x  จํานวนประชากรแตละหมูบาน 

ประชากรท้ังหมด 

   

   
1,505

1,505  x   316แทนคา =  

 

        
1,505

475,580       =  

          =         316 

3.2.3 สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 42) 

โดยวิธีการจับสลาก ซ่ึงมีข้ันตอนในการสุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
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 1) จัดทําบัญชีเลขท่ีบานของแตละหมูบาน ท้ัง 13 หมูบาน จํานวน 1,505 หลังคาเรือน 

 2) เขียนเลขท่ีบานลงในแผนกระดาษโดยใช 1 เลขท่ี ตอ 1 แผน แลวมวนสลากนําลงกลอง

แลวเขยาใหคละกัน โดยจัดทําทีละหมูบาน 

 3) จับข้ึนมาทีละแผน โดยแตละครั้งท่ีหยิบมาไดตองนําแผนสลากมาจดบันทึกไววาได

บานเลขท่ีใด 

 4) มวนสลากแผนเดิมใสลงในกลองเดิม แลวจับสลากข้ึนมาใหม เพ่ือท่ีจะใหโอกาสถูกเลือก

เทากัน  

 5) กรณีหยิบไดบานเลขท่ีเดิมก็ไมนํามาพิจารณา ใสลงไปในกลองเดิมแลวจับข้ึนมาใหมอีกครั้ง 

ทําอยูอยางนี้เรื่อยไปจนไดกลุมตัวอยางครบทุกแหง จนไดจํานวนตัวอยางตามท่ีคํานวณไวในตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน) 

1 บานพิมพพัฒนา 118 25 

2 บานหนองสองหอง 121 25 

3 บานกอ 118 25 

4 บานเหลาลอ 135 28 

5 บานโคกขา 115 24 

6 บานหนองโก 79 17 

7 บานเหลาลอ 108 23 

8 บานหนองเม็ก 96 20 

9 บานหนองแสบง 101 21 

10 บานศรีสมเด็จ 192 40 

11 บานปากุง 82 17 

12 บานบุมะเขือ 79 17 

13 บานกอ 161 34 

รวม 1,505 316 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร 

วารสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

        ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

       ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรี

สมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaires) เพ่ือสอบถาม

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางและข้ันตอนสําหรับ

ดําเนินการ ดังนี ้

3.4.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับ

การดําเนินงานของเทศบาลตําบล เพ่ือเปนแนวทางการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบล 

 3.4.2 กําหนดขอบเขตคําถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดตามการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบล ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

 3.4.3 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดโดยใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของวิจัย แลวนํา

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ และใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักในการ

สรางแบบสอบถามท่ีดี ขอคําถามตองเก่ียวของเชื่อมโยงกับความมุงหมายของวิจัยท่ีตั้งไวและให

ครอบคลุม ขอความหรือภาษาท่ีใชตองชัดเจน เขาใจงาย ไมกํากวมและไมซับซอน แลวนําไปแกไข

ปรับปรุง 

 3.4.4 แกไขตามอาจารยท่ีปรึกษาเสนอแนะ และนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามวัตถุประสงค 

กรอบแนวคิด และนิยามศัพทเฉพาะ เสนอผูเชี่ยวชาญประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค กรอบแนวคิด และนิยามศัพท

เฉพาะกับขอคําถาม  

        +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

      0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้น วัดไมไดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
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  การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบของแตละขอ โดยใชสูตร IOC (Index of Item 

Objective Congruence) คํานวณไดดังนี้ 

   IOC    =  
N

RΣ  

     

  เม่ือ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

            ΣR แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

   N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 3.4.5 นําแบบสอบถามท่ีทําการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายตามขอเสนอแนะ ไปทดลองใช (Try-out) 

กับหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนในเขตเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

3.4.6 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช มาตรวจใหคะแนน และวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coeffecient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 112) ผลการทดสอบ ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

เทากับ .87 

 3.4.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบความเชื่อม่ันแลว มาจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ แลวนําไปใชสอบถามกับกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิต ิ

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

     3.5.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตรอยเอ็ด นําเรียนนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

เพ่ือขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

3.5.2 นําแบบสอบถามจํานวน 316 ชุด ไปขอความรวมมือจากผูนําชุมชน ท้ัง 13 หมูบาน 

โดยขอใหเปนผูชวยวิจัยในการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยจะทําการแจกและจัดเก็บแบบสอบถามดวย

ตนเอง ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 316 ชุด (คิดเปน 100%) 

3.5.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในการประมวลผลขอมูล และวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการ ดังนี้ 

3.6.1 ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามปรากฏวาสมบูรณทุกฉบับ 

3.6.2 นําแบบสอบถามท่ีท่ีมีความสมบูรณแลวลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 

3.6.3 นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอใน

แบบสอบถามกําหนดไว 5 อันดับ ใหคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 121) 

 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด กําหนดให  5  คะแนน 

 ระดับความคิดเห็นมาก  กําหนดให  4  คะแนน 

 ระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดให  3  คะแนน 

 ระดับความคิดเห็นนอย  กําหนดให  2  คะแนน 

 ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด กําหนดให  1  คะแนน 

3.6.4 นําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบรอยแลวไปประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ท้ังในภาพรวม รายดาน และรายขอ แลว

แปลผลตามเกณฑการวิเคราะห ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 121) 

 คาเฉลี่ยระหวาง   4.51-5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง   3.51-4.50     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง   2.51-3.50     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง         

 คาเฉลี่ยระหวาง    1.51- 2.50    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง    1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.6.5 วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาความแตกตาง โดยใชคา t-test และ One Way-ANOVA หรือ 

F-test  

 3.6.6 ประมวลผลขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

 3.6.7 นําเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 

3.7 สถติิที่ใชในการวิจัย 

ในการวิเคราะหขอมูล คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 

 1) คารอยละ (Percentage) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

   P = 100
N
f ×  
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   เม่ือ  P   แทน รอยละ 

    f แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

    N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
 

 2) คาเฉลี่ย ( )คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

   =         
Ν
Ν∑  

     

เม่ือ  แทน  คาเฉลี่ย 

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

     N แทน จํานวนคน 
 

        3) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร ดังนี้       
           

     S.D. =          ( )
( )1ΝΝ

ΝΝΝ 22

−
∑−∑  

    

เม่ือ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

    X2 แทน ผลรวมกําลังสอง ของคะแนนในกลุม 

    N แทน จํานวนคน 

    ∑ แทน ผลรวม 
 

 4) คา t-test ในการเปรยีบเทียบตัวแปรอิสระแกกัน (Independent) คํานวณจากสตูร ดังนี ้      
 

    t = 

2n

2
2S

1n

2
1S

2Ν1Ν

+

−  

 

        เม่ือ t แทน คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการ

แจกแจงแบบ t เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ   

  1Ν  2Ν  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 

ตามลําดับ 

  S2
1   S

2
2 แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมท่ี 2 

ตามลําดับ 
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   n1   n2  แทน จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยางในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 

      ตามลําดับ 

    

 5) คา One way-ANOVA หรือ F-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระตั้งแตสามกลุมข้ึนไป 

 

W

b

MS
MS

F =   

 

  เม่ือ  F แทน คาท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 

   MSb แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

   MSw แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม  

 

  



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนการ

วิเคราะหขอมูลดังนี ้

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใหความหมายไวดังนี้ 

      แทน    คาเฉลี่ย (Mean) 

                S.D.    แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

                n    แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t  แทน ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมสองกลุม  

    (Independent) 

 F  แทน ทดสอบความแตกตางตั้งแตสามกลุมข้ึนไป 

 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Square) 

 MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกกําลังสอง (Mean Square) 

 P  แทน คาความนาจะเปนในการทดสอบสมมติฐาน (Probability) 

 * แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
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ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1-4.3 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 189 59.81 

หญิง 127 40.19 

รวม 316 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 189 คน 

คิดเปนรอยละ 59.81 และเพศหญิง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 40.19 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวนคน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป  55 17.41 

31 – 50 ป 98 31.01 

51 ปข้ึนไป 163 51.58 

รวม 316 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 163 คน 

คิดเปนรอยละ 51.58 รองลงมามีอายุระหวาง 31-50 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 31.01 และมีอายุ

ไมเกิน 30 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 17.41 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 195 61.71 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 121 38.29 

รวม 316 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 61.71 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 121 คน 

คิดเปนรอยละ 38.29 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.4-4.9 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยรวมและรายดาน (n = 316) 

 

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรี

สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

แปลผล 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3.88 0.88 2 มาก 

2. ดานการทองเท่ียว 3.91 0.81 1 มาก 

3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.82 0.96 3 มาก 

4. ดานเศรษฐกิจ 3.79 0.68 4 มาก 

5. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 3.55 0.85 5 มาก 

เฉล่ีย 3.79 0.84 - มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อยูในระดับมากท้ังหาดาน ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการทองเท่ียว ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยรวมและรายขอ  

 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

แปลผล 

1. เทศบาลไดมีการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 

สะพาน ทางเทา ทางระบายน้ําอยางท่ัวถึง 4.16 0.80 

 

1 

 

มาก 

2. เทศบาลไดดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะอยางท่ัวถึง 3.80 0.93 5 มาก 

3. เทศบาลไดจัดใหมีการปรบัปรุงและบํารุงรักษาสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการใหมีอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

 

3.86 

 

0.96 

 

3 

 

มาก 

4. เทศบาลไดจัดใหมีการวางผังเมือง 3.81 0.97 4 มาก 

5. เทศบาลไดจัดใหมี พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษา

พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนของชุมชน 3.74 0.85 

 

6 

 

มาก 

6. เทศบาลไดจัดใหมีประปาใชทุกชุมชนในเขตเทศบาล 3.92 0.74 2 มาก 

รวม 3.88 0.88 - มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังหกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลได

มีการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทางระบายน้ําอยางท่ัวถึง” รองลงมา คือ ขอท่ี 6 

ท่ีวา “เทศบาลไดจัดใหมีประปาใชทุกชุมชนในเขตเทศบาล” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 5 ท่ีวา 

“เทศบาลไดจัดใหมี พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนของชุมชน”  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ดานการทองเท่ียว โดยรวมและรายขอ  

 

ดานการทองเท่ียว 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

แปลผล 

1. เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

เก่ียวกับการทองเท่ียว 3.98 0.83 

 

1 

 

มาก 

2. เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมการประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวของตําบลใหเปนท่ีรูจักท่ัวไปของ

นักทองเท่ียว 3.85 0.51 

 

 

7 

 

 

มาก 

3. เทศบาลไดปรับปรุงปายบอกทางแหลงทองเท่ียว 

ปายสื่อความหมายใหครอบคลุมแหลงทองเท่ียว

ท้ังหมดภายในตําบล 3.92 0.81 

 

 

3 

 

 

มาก 

4. เทศบาลไดพัฒนาถนนเขาสูแหลงทองเท่ียวภายใน

ตําบลและระหวางตําบลเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว

โดยใหมีความรวดเร็วปลอดภัย สะดวก สะอาดและมี

มาตรฐาน 3.95 0.88 

 

 

 

2 

 

 

 

มาก 

5. เทศบางไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถ 

ปายสื่อความหมายทางลาด หองน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวก สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ 3.90 0.82 

 

 

5 

 

 

มาก 

6. เทศบาลไดสนับสนุนใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 

3.92 

 

0.86 

 

4 

 

มาก 

7. เทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน

ในการบริหารจัดการแหลงทองเ ท่ียวโดยจัดตั้ ง

คณะกรรมการในระดับทองถ่ินข้ึน เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมการทองเท่ียวใหมีการบริหารเปนรูปธรรม 3.87 0.98 

 

 

 

6 

 

 

 

มาก 

รวม 3.91 0.81 - มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ดานการทองเท่ียว โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังเจ็ดขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาล

ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว” รองลงมา คือ ขอท่ี 4 ท่ีวา “เทศบาล

ไดพัฒนาถนนเขาสูแหลงทองเท่ียวภายในตําบลและระหวางตําบลเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยใหมี

ความรวดเร็วปลอดภัย สะดวก สะอาดและมีมาตรฐาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 2 ท่ีวา 

“เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตําบลใหเปนท่ีรูจักท่ัวไปของนักทองเท่ียว”  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมและรายขอ  

 

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

แปลผล 

1. เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานใหมีอยางเพียงพอท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 3.90 0.96 

 

1 

 

มาก 

2. เทศบาลไดอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลศรีสมเด็จ และอุดหนุนอาหารเสริม (นม) อนุบาล 

3 ขวบ และโรงเรียนประถม 3.82 0.94 

 

 

2 

 

 

มาก 

3. เทศบาลไดดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีตางๆ 

เชน ประเพณีสงกรานต และวันผูสูงอายุ 3.79 0.95 

 

4 

 

มาก 

4. เทศบาลไดใหบริการอินเตอรเน็ตตําบลเพ่ือใหประชาชน 

เยาวชนไดศึกษาคนควาหาความรูตางๆ  ท ุกวัน เวลาราชการ 3.80 0.94 

 

3 

 

มาก 

5. เสริมสราง สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ดํารงตนอยูในสังคมปจจุบันอยางรูเทาทัน

และมีความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย 3.79 0.99 

 

 

5 

 

 

มาก 

รวม 3.82 0.96 - มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังหาขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา 

“เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีอยางเพียงพอท่ัวถึงและไดมาตรฐาน” 

รองลงมา คือ ขอท่ี 2 ท่ีวา “เทศบาลไดอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีสมเด็จ 

และอุดหนุนอาหารเสริม (นม) อนุบาล 3 ขวบ และโรงเรียนประถม” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ขอท่ี 5 ท่ีวา “เสริมสราง สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนอยูในสังคม

ปจจุบันอยางรูเทาทันและมีความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย”  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ดานเศรษฐกิจ โดยรวมและรายขอ  

 

ดานเศรษฐกิจ 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

แปลผล 

1. เทศบาลไดสนับสนุนการพัฒนา ใหความรู และสงเสริม 

อาชีพแกประชาชนใหมีรายไดเพียงพอและท่ัวถึง 

 

3.96 

 

0.92 1 

 

มาก 

2. เทศบาลไดจัดใหมีและบํารุงรักษาแหลงน้ําใหมีอยาง

เพียงพอในการประกอบอาชีพ แกประชาชน 

 

3.83 

 

1.01 

 

4 

 

มาก 

3. เทศบาลไดพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน ความรูและ

ทักษะอาชีพใหกับประชาชน 

 

3.66 

 

1.06 

 

8 

 

มาก 

4. เทศบาลไดสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับ

ใชในการประกอบอาชีพ 

 

3.75 

 

0.94 

 

5 

 

มาก 

5. เทศบาลไดจัดใหมีการบํารุงรักษา และควบคุมตลาด 

เพ่ือรองรับสินคาท่ีผลิตได ของประชาชน 

 

3.68 

 

1.07 

 

7 

 

มาก 

6. เทศบาลไดสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย

ใหเกิดเปนรูปธรรมเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตนแบบ 

 

 

3.91 

 

 

1.02 

 

 

2 

 

 

มาก 

7. เทศบาลไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขาวหอมมะลิ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร แตยังคงคุณภาพและเอกลักษณ

ความหอมไว 

 

 

3.69 

 

 

1.00 

 

6 

 

 

มาก 

8. เทศบาลไดสงเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณ เพ่ือให

ชุมชนมีความเขมแข็ง 

 

3.84 

 

0.81 3 

 

มาก 

รวม 3.79 0.68 - มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังแปดขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลได

สนับสนุนการพัฒนา ใหความรู และสงเสริมอาชีพแกประชาชนใหมีรายไดเพียงพอและท่ัวถึง” รองลงมา 

คือ ขอท่ี 6 ท่ีวา “เทศบาลไดสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม

ระบบเกษตรอินทรียใหเกิดเปนรูปธรรมเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตนแบบ” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ขอท่ี 3 ท่ีวา “เทศบาลไดพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน ความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชน”  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ดานสังคมและส่ิงแวดลอม โดยรวมและรายขอ  

 

ดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

แปลผล 

1. เทศบาลไดมุงเนนการปองกันโดยพัฒนาสภาพแวดลอม

ชุมชน และสงเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน 

 

 

3.65 

 

 

0.78 

 

 

6 

 

 

มาก 

2. เทศบาลไดสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน

ของประชาชน 3.71 0.65 

 

 

2 

 

 

มาก 

3. เทศบาลไดสรางจิตสํานึก รณรงคและประชาสัมพันธ

ใหประชาชนอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือไมใหเกิด

มลภาวะเปนพิษ 

 

 

3.42 

 

 

1.12 

 

 

8 

 

 

ปานกลาง 

4. เทศบาลไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและบําบัด

และจัดการขยะ 3.51 1.02 

 

7 

 

มาก 

5 เทศบาลไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษ

และฟนฟูสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.70 0.61 

 

3 

 

มาก 

6 เทศบาลไดสงเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสทางสังคม และการสังคม

สงเคราะหอยางท่ัวถึง 3.68 0.73 

 

 

4 

 

 

มาก 

7 เทศบาลไดเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต

ในสังคมไทย 3.74 0.62 

 

 

 

1 

 

 

 

มาก 

8 สงเสริมการรักษาวินัยดานการจราจรใหกับประชาชน 3.10 0.95 10 ปานกลาง 

9 จัดใหมีปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1 

แหง/1ทองถ่ิน 3.34 1.23 

 

9 

 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ)  

 

ดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

แปลผล 

10 เทศบาลไดสนับสนุนการจัดใหและเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนทุกทองถ่ิน 3.66 0.76 

 

 

5 

 

 

มาก 

รวม 3.55 0.85 - มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากเจ็ดขอ อยูในระดับปานกลางสามขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 7 ท่ีวา “เทศบาลไดเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล 

ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย” 

รองลงมา คือ ขอท่ี 2 ท่ีวา “เทศบาลไดสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 8 ท่ีวา “สงเสริม

การรักษาวินัยดานการจราจรใหกับประชาชน”  
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางท่ี 4.10-4.15 
 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็น 

เพศชาย 

(n = 189) 

เพศหญิง 

(n = 127) 

 

 

S.D. 
 

แปลผล  

 

S.D. 
 

แปลผล 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3.92 0.85 มาก 3.85 0.91 มาก 

2. ดานการทองเท่ียว 3.93 0.78 มาก 3.89 0.84 มาก 

3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.86 0.95 มาก 3.79 0.98 มาก 

4. ดานเศรษฐกิจ 3.85 0.64 มาก 3.74 0.73 มาก 

5. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 3.58 0.89 มาก 3.52 0.81 มาก 

รวม 3.83 0.82 มาก 3.76 0.85 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก โดยเพศชาย      

มีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง ตามคาเฉลี่ย เม่ือพิจารณาเปนรายดานผลปรากฏดังนี้ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามเพศ 

พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเพศชาย มีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง ตามคาเฉลี่ย 

ดานการทองเท่ียว พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามเพศ 

พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเพศชาย มีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง ตามคาเฉลี่ย 

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเพศชาย มีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง 

ตามคาเฉลี่ย 
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ดานเศรษฐกิจ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา 

อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเพศชาย มีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง ตามคาเฉลี่ย 

ดานสังคมและส่ิงแวดลอม พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

ตามเพศ พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเพศชาย มีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง ตามคาเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 

จําแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็น 

เพศชาย 

(n = 189) 

เพศหญิง 

(n = 127) t p 

 

 

S.D. 
 

แปลผล  

 

S.D. 
 

แปลผล 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3.92 0.85 มาก 3.85 0.91 มาก 1.26 .08 

2. ดานการทองเท่ียว 3.93 0.78 มาก 3.89 0.84 มาก 1.47 .13 

3. ดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

3.86 

 

0.95 

 

มาก 

 

3.79 

 

0.98 

 

มาก 

 

1.22 

 

.23 

4. ดานเศรษฐกิจ 3.85 0.64 มาก 3.74 0.73 มาก 0.57 .87 

5. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 3.58 0.89 มาก 3.52 0.81 มาก 0.08 .94 

โดยรวม 3.83 0.82 มาก 3.76 0.85 มาก 1.93 .06 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ 

 

ความคิดเห็น 

อายุ 

ไมเกิน 30 ป 

(n = 55) 

31 – 50 ป 

(n = 98) 

51 ปข้ึนไป 

(n = 163) 

 

 

 

S.D. แปลผล  

 

 

S.D. แปลผล  

 

 

S.D. แปลผล 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3.83 0.92 มาก 3.88 0.90 มาก 3.93 0.82 มาก 

2. ดานการทองเท่ียว 3.90 0.75 มาก 3.87 0.96 มาก 3.96 0.72 มาก 

3. ดานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

3.80 

 

0.95 

 

มาก 

 

3.76 

 

1.04 

 

มาก 

 

3.90 

 

0.88 

 

มาก 

4. ดานเศรษฐกิจ 3.82 0.61 มาก 3.75 0.78 มาก 3.81 0.65 มาก 

5. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 3.51 0.92 มาก 3.54 0.88 มาก 3.60 0.76 มาก 

รวม 3.77 0.83 มาก 3.76 0.91 มาก 3.84 0.77 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตาม

ชวงอายุ พบวา อยูในระดับมากทุกชวงอายุ เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ชวงอายุ 51 ปข้ึนไป 

ชวงอายุไมเกิน 30 ป และชวงอายุ 31 – 50 ป เม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้ 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตาม

ชวงอายุ พบวา อยูในระดับมากทุกชวงอายุ เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ชวงอายุ 51 ปข้ึนไป 

ชวงอายุ 31 – 50 ป และชวงอายุไมเกิน 30 ป 

 ดานการทองเท่ียว พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตาม

ชวงอายุ พบวา อยูในระดับมากทุกชวงอายุ เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ชวงอายุ 51 ปข้ึนไป 

ชวงอายุไมเกิน 30 ป และชวงอายุ 31 – 50 ป 
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 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาตามชวงอายุ พบวา อยูในระดับมากทุกชวงอายุ เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 

ชวงอายุ 51 ปข้ึนไป ชวงอายุไมเกิน 30 ป และชวงอายุ 31 – 50 ป 

 ดานเศรษฐกิจ พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามชวงอายุ 

พบวา อยูในระดับมากทุกชวงอายุ เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ชวงอายุ ไมเกิน 30 ป ชวง

อายุ 51 ปข้ึนไป และชวงอายุ 31 – 50 ป 

 ดานสังคมและส่ิงแวดลอม พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

ตามชวงอายุ พบวา อยูในระดับมากทุกชวงอายุ เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ชวงอายุ 51 ปข้ึนไป 

ชวงอายุ 31 – 50 ป และชวงอายุไมเกิน 30 ป 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 

จําแนกตามอายุ 

 

ความคิดเห็น แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ระหวางกลุม 0.10 2 0.05 
0.71 .86 

ภายในกลุม 23.40 313 0.07 

รวม 23.50 315    

2. ดานการทองเท่ียว 

 

ระหวางกลุม 0.45 2 0.23 
1.92 .46 

ภายในกลุม 39.00 313 0.12 

รวม 39.45 315    

3. ดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ระหวางกลุม 0.35 2 0.18 
1.64 .58 

ภายในกลุม 36.00 313 0.11 

รวม 36.35 315    

4. ดานเศรษฐกิจ 

 

ระหวางกลุม 0.21 2 0.11 
0.84 .69 

ภายในกลุม 40.69 313 0.13 

รวม 40.90 315    

5. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 0.44 2 0.22 
1.83 .44 

ภายในกลุม 37.56 313 0.12 

รวม 38.00 315    

โดยรวม 

ระหวางกลุม 0.26 2 0.13 
0.93 .21 

ภายในกลุม 43.82 313 0.14 

รวม 44.08 315    

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไป

ตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความคิดเห็น 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

(n = 195) 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

(n = 121) 

 

 

S.D. 
 

แปลผล  

 

S.D. 
 

แปลผล 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3.92 0.82 มาก 3.85 0.95 มาก 

2. ดานการทองเท่ียว 3.87 0.90 มาก 3.95 0.72 มาก 

3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.88 0.94 มาก 3.76 0.98 มาก 

4. ดานเศรษฐกิจ 3.83 0.75 มาก 3.76 0.62 มาก 

5. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 3.58 0.81 มาก 3.52 0.90 มาก 

รวม 3.82 0.84 มาก 3.77 0.83 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีมี

การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกวาประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือสูงกวา ตามคาเฉลี่ย เม่ือพิจารณาเปนรายดานผลปรากฏดังนี้ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก 

โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกวาประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามคาเฉลี่ย 

ดานการทองเท่ียว พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก 

โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีความคิดเห็นมากกวาประชาชนท่ีมี

การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ตามคาเฉลี่ย 

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูใน

ระดับมาก โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกวาประชาชนท่ีมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามคาเฉลี่ย 
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ดานเศรษฐกิจ พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก โดยประชาชน

ท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกวาประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

ตามคาเฉลี่ย 

ดานสังคมและส่ิงแวดลอม พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก 

โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกวาประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามคาเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

 

ความคิดเห็น 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

(n = 195) 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

(n = 121) t p 

 

 

S.D. 
 

แปลผล  

 

S.D. 
 

แปลผล 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3.92 0.82 มาก 3.85 0.95 มาก 0.22 0.83 

2. ดานการทองเท่ียว 3.87 0.90 มาก 3.95 0.72 มาก 0.57 0.60 

3. ดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

3.88 0.94 มาก 3.76 0.98 มาก 1.81 0.94 

4. ดานเศรษฐกิจ 3.83 0.75 มาก 3.76 0.62 มาก 1.16 0.31 

5. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 3.58 0.81 มาก 3.52 0.90 มาก 0.92 0.06 

รวม 3.82 0.84 มาก 3.77 0.83 มาก 1.07 0.45 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ขอ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ความถ่ี 

1 ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขยายเขตไฟฟาหรือจุดสวางใหครอบคลุมจุดเสี่ยง

ครบทุกจุด 

 

15 

2 ควรมีการวางทอระบบน้ําตามถนนสายตางๆ เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 13 

3 ควรจัดการใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง การขยายและเพ่ิมจํานวนโคมไฟฟา

สองทาง  

 

10 

4 ควรมีการปรับปรุงแกไขปญหาไฟฟาตก/ไฟฟาดับในเขตเทศบาล  8 

ขอ ดานการทองเท่ียว ความถ่ี 

1 ควรเปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเขารวมในการสนับสนุนกิจกรรม

การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 

 

20 

2 ควรมีโครงการในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในชุมชน เพ่ือสงผลทําให

ประชาชนไดรับผลประโยชนโดยมีรายไดเสริม 

 

18 

3 ควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรมดานการ

ทองเท่ียวใหมากข้ึน 

 

7 

ขอ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความถ่ี 

1 ควรสงเสริมการปลูกฝงความเปนไทย คานิยมไทยท่ีพึงประสงค 21 

2 ควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาล ท้ังระดับประถมวัย และ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความรูดานอาชีพแกประชาชน 

 

12 

3 ควรสงเสริมกิจกรรมการศาสนา และดําเนินการโครงการ/กิจกรมในวันสําคัญทาง

ศาสนา 

 

10 

 ดานเศรษฐกิจ ความถ่ี 

1 ควรเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็ง สนับสนุนประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ 

ใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 

22 

2 ควรอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําบริการตาง  ๆเสริมสรางทักษะ ในการประกอบอาชีพ

แกประชาชนและกลุมอาชีพ 

 

17 
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ตารางท่ี 4.16 (ตอ) 

 

 ดานสังคมและส่ิงแวดลอม ความถ่ี 

1 ควรมีการสงเสริมสนับสนุน ใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือปองกันและลดการสูญเสียในดานทรัพยสินใหกับประชาชน 

 

13 

2 ควรมีการรณรงคใหมีการใชทรัพยากรตางๆอยางคุมคา  เชน การคัดแยกขยะมูล

ฝอยอยางถูกวิธ ี

 

8 

3 ควรสงเสริมความเขมแข็งชุมชน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน ในทองถ่ิน 

รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา  

 

5 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ลําดับตามความถ่ีจากสูงไปหาต่ํา มีดังนี้ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขยายเขตไฟฟาหรือจุดสวางให

ครอบคลุมจุดเสี่ยงครบทุกจุด ควรมีการวางทอระบบน้ําตามถนนสายตางๆ เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 

ควรจัดการใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง การขยายและเพ่ิมจํานวนโคมไฟฟาสองทาง และควรมี

การปรับปรุงแกไขปญหาไฟฟาตก/ไฟฟาดับในเขตเทศบาล 

 ดานการทองเท่ียว คือ ควรเปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเขารวมในการ

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม ควรมีโครงการในการ

พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในชุมชน เพ่ือสงผลทําใหประชาชนไดรับผลประโยชนโดยมีรายไดเสริม 

ควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรมดานการทองเท่ียวใหมากข้ึน 

 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ ควรสงเสริมการปลูกฝงความเปนไทย คานิยม

ไทยท่ีพึงประสงค ควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาล ท้ังระดับประถมวัย และ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความรูดานอาชีพแกประชาชน และควรสงเสริมกิจกรรมการศาสนา 

และดําเนินการโครงการ/กิจกรมในวันสําคัญทางศาสนา 

 ดานเศรษฐกิจ คือ ควรเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็ง สนับสนุนประชาชนและกลุม

อาชีพตางๆ ใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และควร

อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําบริการตางๆ เสริมสรางทักษะ ในการประกอบอาชีพแกประชาชน

และกลุมอาชีพ 
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 ดานสังคม และส่ิงแวดลอม คือ ควรมีการสงเสริมสนับสนุน ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดการสูญเสียในดานทรัพยสินใหกับประชาชน ควรมีการ

รณรงคใหมีการใชทรัพยากรตางๆอยางคุมคา  เชน การคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และควรสงเสริม

ความเขมแข็งชุมชน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน ในทองถ่ิน รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา 

 โดยสรุป ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ ลําดับตามความถ่ีสูงไปหาต่ํา สามอันดับแรก คือ 

ควรเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็ง สนับสนุนประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถใชประโยชน

จากทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรสงเสริมการปลูกฝงความเปนไทย คานิยม

ไทยท่ีพึงประสงค และควรเปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเขารวมในการสนับสนุนกิจกรรม

การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น

ตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนท่ีมี 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนในเขตการ

ปกครองของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,505 คน กําหนดขนาด

กลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 316 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามปลายปด ผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 

ประมาณคาหาระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และแบบสอบถามปลายเปด 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และสถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก ทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA หรือ F-test) โดยใชการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการวิจัยตามหัวขอคนพบไดดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 

 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 189 คน 

คิดเปนรอยละ 59.81 มีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 51.58 และมีการศึกษาระดับ

ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 61.71  

5.1.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก

ท้ังหาดาน ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการทองเท่ียว ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและสิ่งแวดลอม  

เม่ือแยกออกเปนรายดาน พบวา มีผลการวิจัยดังตอไปนี้  

 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดมีการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน 

ทางเทา ทางระบายน้ําอยางท่ัวถึง” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 5 ท่ีวา “เทศบาลไดจัดใหมี 

พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชน” 

 2) ดานการทองเท่ียว พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการ

ทองเท่ียว” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 2 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมการประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวของตําบลใหเปนท่ีรูจักท่ัวไปของนักทองเท่ียว”  

 3) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีอยางเพียงพอท่ัวถึงและไดมาตรฐาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ขอท่ี 5 ท่ีวา “เสริมสราง สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนอยูในสังคมปจจุบัน

อยางรูเทาทันและมีความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย”  
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 4) ดานเศรษฐกิจ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดสนับสนุนการพัฒนา ใหความรู และสงเสริมอาชีพ

แกประชาชนใหมีรายไดเพียงพอและท่ัวถึง” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 3 ท่ีวา “เทศบาล

ไดพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน ความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชน”  

 5) ดานสังคม และสิ่งแวดลอม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 7 ท่ีวา “เทศบาลไดเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต

ในสังคมไทย” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 8 ท่ีวา “สงเสริมการรักษาวินัยดานการจราจร

ใหกับประชาชน”  

  5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรสีมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 

 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis)  

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 

 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis)   

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน  

 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis) 
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5.1.4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

 พบวา ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ ลําดับตามความถ่ีมากไปหานอย สามอันดับแรก 

คือ ควรเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็ง สนับสนุนประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถใช

ประโยชนจากทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรสงเสริมการปลูกฝงความเปนไทย 

คานิยมไทยท่ีพึงประสงค และควรเปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเขารวมในการสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ ในดานตางๆ และมีประเด็นท่ีคนพบอันจะเปนขอมูลใหเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

นําไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของเทศบาล มีผลการวิจัยท่ีนาสนใจและสามารถนํามา

อภิปรายผลเพ่ิมเติมตามประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

5.2.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ ไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การบริการประชาชน และการดําเนินงาน

ตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบท้ัง 5 ดาน อยางตอเนื่องสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในระดับท่ีนาพอใจ ท้ังไดเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

การพัฒนาดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จเปนประจํา ทําใหประชาชนไดรับทราบถึงการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเทศบาลไดกําหนดข้ึน สงผลใหการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน

อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอโนชา สืบจากมี (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็น

ของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลละหารทราย อําเภอ

ละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ นภสร ภูบาลช่ืน 

(2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

หวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลหวยแถลง จังหวัด นคราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รวมถึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ จันทรเพ็ญ สุริเทศ(2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนตอการ

ดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น

ของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก 

 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

คณะผูบริหารใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลศรีสมเด็จไดรับความสะดวกสบายพรอมท้ังแกปญหาตาง ๆ 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นภสร ภูบาลช่ืน (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น

ของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง จังหวัดนคราชสีมา 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก  

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดมี

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทางระบายน้ําอยางท่ัวถึง” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จไดดําเนินการกอสราง ขยาย ปรับปรุง โครงสรางพ้ืนฐาน เชน แสงสวาง ไฟฟา

น้ําประปา ถนน ตางๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือใหความเปนอยู และการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรล็อค (Hurlock, 1995, p. 11) ไดกลาววา ความคิดเห็น

เปนการแสดงออกดานความรูสึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือท่ีไมไดอยูบนความแนนอนหรือความจริง 

แตข้ึนอยูกับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นนั้น 

ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปลความหมายของขอเท็จจริง ข้ึนอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัว

ของแตละคน เชน พ้ืนความรู ประสบการณในการทํางาน สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบ

ท่ีสําคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 5 ท่ีวา “เทศบาลไดจัดใหมี 

พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชน” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ ไดจัดใหมีการปรับปรุงดูแลรักษาพัฒนาท่ีสาธารณะประโยชน ฌาปนสถานใหสะอาด 

สวยงามสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนใหมีความสะอาด สวยงาม 

อยูตลอดเวลา โดยจัดตั้งโครงการชุมชนสีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมีมากยิ่งข้ึนในชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ วิฑูรย ฐานเมธี (2554, หนา 10) ความคิดเห็น เปนการแสดงออกมาซ่ึงการตัดสินใจจาก

การประเมินคาหรือทัศนะเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะซ่ึงในการแสดงออกมานี้จะตองอาศัย

พ้ืนความรูประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคล เปนเครื่องชวยในการพิจารณาและประเมินคา 

กอนท่ีมีการตัดสินใจแสดงออก ซ่ึงการแสดงออกความคิดเห็นนี้อาจจะเปนในทางเห็นดวยหรือไมก็ได



 83 

ในบางสภาพการณความคิดเห็นอาจจะอยูในลักษณะเห็นดวยมากหรือเห็นดวยนอย ความคิดเห็นไมถาวร

และมีการเปลีย่นแปลงไดโดยงายและความคิดเห็นยอมไดรับอิทธิพลจากทัศนคติ 

 2) ดานการทองเท่ียว พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ ไดปรับตัวใหทันกับสถานการณตางๆ เกิดการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ในเทศบาลตําบลศรีสมเด็จจึงไดจัดทําแผนสงเสริมการทองเท่ียวเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ พ.ศ. 2557-2561 ข้ึน 

เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาการทองเท่ียวภายในตําบลศรีสมเด็จและ

สามารถนํากลยุทธไปแปลงเปนนโยบายและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางถูกตองเหมาะสม 

โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือใหภาคประชาชน ภาคเอกชน และชุมชนเขามีสวนรวม

ในการจัดระเบียบแหลงทองเท่ียวไมใหอยูในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกทําลาย รวมถึงจัดใหมีกิจกรรม

การสงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เชน ปรับปรุงภูมิทัศน สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน การทองเท่ียว

เชิงการเรียนรูเชิงธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรล็อค (Hurlock, 1995, p. 11) 

ไดใหคํานิยามวา ความคิดเห็นเห็นการแสดงออกดานความรูสึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือท่ี

ไมไดอยูบนความแนนอนหรือความจริง แตข้ึนอยูกับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการ

แสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปลความหมาย

ของขอเท็จจริง ข้ึนอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พ้ืนความรู ประสบการณในการทํางาน 

สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะไดรับการยอมรับ 

หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการ

สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา  เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

ตระหนักวาการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืนนั้นจําเปนตองสรางความพรอม ความเขาใจรวมกันของทุกภาคสวน

ในชุมชนเพราะเปนเจาของพ้ืนท่ี เปนเจาของวัฒนธรรม และควรพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป แตมีความม่ันคง

ภายใตแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการทองเท่ียวชุมชนท่ีมีทิศทางชัดเจน เปนไปไดโดยชุมชนเปน

ผูดําเนินการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พจมาตย วิชัยยา (2545, หนา 20) กลาววาในการวัดความ

คิดเห็นของบุคคลสามารถกระทําไดหลายวิธี วิธีท่ีใชกันโดยท่ัวไปคือการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

ซ่ึงไดเสนอแนะวา วิธีท่ีงายท่ีสุดในการท่ีจะบอกถึงความคิดเห็น ก็คือการแสดงใหเห็นถึงจํานวนรอยละ

ของคําตอบในแตละขอมูล เพราะจะทําใหเห็นวาความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเชนไร และจะสามารถ

ทําตามขอคิดเห็นเหลานั้นได 
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 2 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการ

สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตําบลใหเปนท่ีรูจักท่ัวไปของนักทองเท่ียว” ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา เทศบาลตําบลศรีสมเด็จไดพัฒนาการบริหารการจัดการทองเท่ียวอยางเปนระบบ พัฒนาการ

บริหารการจัดการทองเท่ียวในทุกดาน รวมถึงการประชาสัมพันธการทองเท่ียว และการพัฒนาปจจัย

สนับสนุนการทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ราชบัณฑิตสถาน (2546, หนา 231) ไดใหความหมาย

ของความคิดเห็นไววา “สิ่งท่ีนึกรูข้ึนในใจ ความรูท่ีเกิดข้ึนภายในใจ กอใหเกิดการแสวงหาความรูตอไป 

เชน เครื่องบินเกิดข้ึนไดเพราะความคิดของมนุษย; สติปญญาท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางถูกตองและสมควร 

เชน คนทําลายของสาธารณะเปนพวกไมมีความคิด” 

 3) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ ไดสงเสริมการอนุรักษฟนฟูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน งานปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม การสงเสริมความเปนไทย รวมท้ัง

ประสานงานในการดําเนินการสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

เวบสเตอร (Webster, 1999, p. 385) ไดใหคํานิยามไววา ความคิดเห็นวาเปนการแสดงออกของการ

ตัดสินใจหรือการลงความเหน็เก่ียวกับบุคคลใดหรือสิ่งใด เปนการประเมินสถานการณหรือประเมินคา

ตามความเชื่อหรือความรูสึก โดยความเชื่อนั้นมีน้ําหนักมากกวาความประทับใจแตนอยกวาความรูสึก

อันแทจริง 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการ

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีอยางเพียงพอท่ัวถึงและไดมาตรฐาน” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จมุงยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

สถานศึกษา พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนของเทศบาล จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ๆ

เพ่ือใหเด็กระดับปฐมวัยไดรับการศึกษาเตรียมความพรอมเพ่ิมข้ึนอยางท่ัวถึง บริหารและจัดการการศึกษา

ของทองถ่ินในอนาคต ใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดยการศึกษาขอมูลเตรียมความพรอม

ในการรับการถายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ และดําเนินการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการใหกับโรงเรียนกลุมเปาหมายตามนโยบาย

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ   โดยใหอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวิชชุกร นาคธน (2550, หนา 162) ไดกลาวถึง อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล 

มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดหนาท่ีของเทศบาลตําบล ใหราษฎรไดรับ

การศึกษา อบรม 
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 5 ท่ีวา “เสริมสราง 

สนับสนนุและสงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนอยูในสังคมปจจุบันอยางรูเทาทันและมี

ความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลตําบลศรีสมเด็จไดจัดโครงการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางใหเยาวชนในเขตเทศบาลไดรับการพัฒนาจิตใจ

ใหมีคุณธรรมและจรยิธรรม สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันใหเปนไปอยางมีสติและดํารงตนเปน

พลเมืองท่ีดีของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ (2559, หนา 18) ท่ีได

กําหนดแผนพัฒนาเก่ียวกับการเสริมสราง สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตน

อยูในสังคมปจจุบันอยางรูเทาทันและมีความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย  

 4) ดานเศรษฐกิจ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

ผูบริหารเทศบาลตําบลศรีสมเด็จไดเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน โดยยึดหลักความ

พอเพียงและสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน โดยสรางโอกาส และเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมรายไดใหกับ

ประชาชน สงเสริมการพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและศักยภาพของประชาชน

ในชุมชน และสงเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริตาม ศักยภาพของชุมชน 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นภสร ภูบาลช่ืน (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 

ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง จังหวัด นคราชสีมา ดานเศรษฐกิจ อยูใน

ระดับมาก  

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดสนับสนุน 

การพัฒนา ใหความรู และสงเสริมอาชีพแกประชาชนใหมีรายไดเพียงพอและท่ัวถึง” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จไดสงเสริมอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ เพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือใหแกประชาชน 

และสนับสนุนกลุมอาชีพท่ีมีอยูใหไดรับการตอยอดเพ่ือความเจริญเติบโตสามารถเปนสินคาท่ีไดรับการ

ยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรล็อค (Hurlock, 1995, p. 11) ไดใหคํานิยามวา 

ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือท่ีไมไดอยูบนความแนนอน

หรือความจริง แตข้ึนอยูกับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือ

ปกปองความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปลความหมายของขอเท็จจริง ข้ึนอยูกับ

คุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พ้ืนความรู ประสบการณในการทํางาน สภาพแวดลอม และมีอารมณ

เปนสวนประกอบท่ีสําคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได 
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 3 ท่ีวา “เทศบาลได

พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน ความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชน” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จมีบทบาทอํานาจหนาท่ีหลักท่ีมุงเนนเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว โดยมี

จุดมุงหมายการพัฒนาฝมือแรงงานไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธิดารัตน ปล้ืมจิตต (2551, หนา 12) เปนการแสดงออกดานเจตคติ ความเชื่อ 

ตัดสินใจความนึกคิดความรูสึก และวิจารณญาณ ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการพูด การเขียนและอีกมากมาย 

โดยอาศัยพ้ืนความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคลเปนสวนประกอบในการพิจารณา 

 5) ดานสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา เทศบาลตําบลศรีสมเด็จมุงเนนพัฒนาทางดานคุณภาพชีวิต สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหดียิ่งข้ึน เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุและเพ่ือถายทอดความรูใหเด็ก เยาวชน ตลอดจนผูพิการและผูดอยโอกาส 

นอกจากนั้นจะดําเนินการรณรงคและสรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอมแกประชาชนอยางยั่งยืน 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ สุริเทศ (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

ดานสังคม อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ นภสร ภูบาลช่ืน (2551, บทคัดยอ) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง 

จังหวัดนคราชสีมา ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก  

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 7 ท่ีวา “เทศบาลไดเสริมสราง

และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแกเยาวชน 

และประชาชนทุกระดับอยางตอเนื่องจริงจัง พรอมท้ังพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับ เพ่ือใหเปนแบบอยางท่ีดีในสังคมตลอดจนวางรากฐาน

กระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง สรางกระบวนการมีสวนรวมในการ

บริหารงานในรูปของสภาท่ีปรึกษา โดยมีการจัดตั้งสภาท่ีปรึกษาซ่ึงมีสมาชิกมาจากตัวแทนของชุมชน

และตัวแทนจากสาขาอาชีพตาง ๆ เพ่ือเปนผูใหคําแนะนําในการจัดสรรงบประมาณ และควบคุมการปองกัน

การแสวงหารายได โดยมิชอบจากกลไกทางการเมือง ประสานงานการทํางานกับหนวยงานราชการ

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550, หนา 25) 

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรูสึกนึกคิดความเชื่อท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเหตุการณใด
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เหตุการณหนึ่ง ซ่ึงอาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ไดและความคิดของคนนั้นมีหลายระดับ

ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานความรูประสบการณและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง คือ ขอท่ี 8 ท่ีวา “สงเสริม

การรักษาวินัยดานการจราจรใหกับประชาชน” ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ ได

มีนโยบายการจัดระเบียบชุมชนโดยการสงเสริมการสรางวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบ 

จราจรในยานชุมชน ตลอดจนมาตรการสรางความปลอดภัยบนทองถนน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ (2559, หนา 18) ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา 3 ป เก่ียวกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม และสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการรักษาวินัยดาน

การจราจรใหกับประชาชน 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

 1) ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจกิจกรรมทางการเมืองมากข้ึน โดยเห็นไดจากในปจจุบัน

การมีสวนรวมทางการเมืองตางๆ ท้ังในระดับประเทศหรือทองถ่ิน ผูชายและผูหญิงมีโอกาสเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมทางการเมืองเทาๆ กันจึงสงผลใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อํานาจ อยูสาโก (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลพนมรุง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น

ของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพนมรุง จําแนกตามลักษณะประชากรพบวา เพศ 

มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลพนมรุง ไมแตกตางกัน 

 2) ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา กลุมอายุตางๆ รับรูถึงการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ รวมถึงเทศบาล

ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับเทศบาลอยูเสมอ ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมตาง  ๆของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จอยูเปนประจํา จึงสงผลใหการแสดงความคิดเห็น

ตอการดําเนินงานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานาจ อยูสาโก (2549, บทคัดยอ) 

ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพนมรุง อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย พบวาผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลพนมรุง จําแนกตามลักษณะประชากรพบวา อายุ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลพนมรุง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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 3) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน

การวิจัยครั้งนี้ ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ไดทราบถึงการดําเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จไดมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

ทางเทศบาลไดอาศัยการดําเนินงานของผูนําชุมชน ผานตัวแทนของแตละกลุมเพ่ือประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง จึงทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ ชาญชัย เทียนไทย (2541, หนา 10) ไดเสนอวา ระดับการศึกษามีอิทธิพลมากตอการ

แสดงความคิดเห็น เพราะเปนการจัดประสบการณใหกับบุคคล 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยขอนําเสนอเพ่ือเปนการนําไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรรักษา

มาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยควรมีการออกประชาคมตามหมูบานอยางท่ัวถึง 

และควรเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการเสนอปญหาของทองถ่ิน 

เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินงานเพ่ือแกปญหาของทองถ่ิน 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีนาสนใจและสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นคณะผูบริหาร

และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยเสริมสรางใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทศบาล โดยใหความรู

เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดมี

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทางระบายน้ําอยางท่ัวถึง” ดังนั้นคณะผูบริหาร

และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยมุงเนนการกอสราง 

ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ทางเดิน ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 5 ท่ีวา “เทศบาลไดจัด

ใหมี พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชน” ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมี

สวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยปรับปรุงดูแลรักษาพัฒนาท่ี

สาธารณะประโยชน ฌาปนสถานใหสะอาด สวยงามสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) ดานการทองเท่ียว พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมี

สวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยจัดใหมีการรณรงคใหประชาชน

ในทองถ่ินมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหสามารถใหความรูและขอมูล

ขาวสารแกนักทองเท่ียวได  

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการ

สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว” ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรรักษา

มาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว มาตรฐาน

แหลงทองเท่ียวหรือกิจกรรมทองเท่ียวใหมีความทันสมัย 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 2 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการ

สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตําบลใหเปนท่ีรูจักท่ัวไปของนักทองเท่ียว” ดังนั้นคณะ

ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยประสานสวนราชการ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมพัฒนาและชวยประชาสัมพันธ รวมถึงประชาสัมพันธทางเว็บไซตเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ  

 3) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก 

ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยมุงเนน

ในการพัฒนาคนใหเปนคนดี พรอมท้ังรางกายและจิตใจ สงเสริม สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ

การเรียน การสอนใหมีคุณภาพ จัดหาอาหารกลางวันท่ีมีประโยชนทางโภชนาการ และสนับสนุนทุนการศึกษา

ใหแกเด็กนักเรียน ผูดอยโอกาส เยาวชนในเขตเทศบาลเพ่ือบรรเทาภาระของผูปกครอง และใหมีหลักสูตร

ทองถ่ิน โดยดําเนินการภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีท่ีระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดไว 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดดําเนินการ

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีอยางเพียงพอท่ัวถึงและไดมาตรฐาน” ดังนั้นคณะผูบริหาร

และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยพัฒนาการศึกษา

ระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอนวัยเรียนของเทศบาล จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใหเด็ก

ระดับปฐมวัยไดรับการศึกษาเตรียมความพรอมเพ่ิมข้ึนอยางท่ัวถึง 
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 5 ท่ีวา “เสริมสรางสนับสนุน

และสงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนอยูในสังคมปจจุบันอยางรูเทาทันและมีความสุข

ตามวิถีวัฒธรรมไทย” ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาให

ถึงระดับมากท่ีสุด โดยสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอด

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีศาสนาเปนเครื่องชี้นําชุมชนและสังคม  

 4) ดานเศรษฐกิจ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมี

สวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยดําเนินการเสริมสรางขบวนการ

ชุมชนเขมแข็ง สนับสนุนประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถ่ิน

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังอํานวยความสะดวกใหคําแนะนําบริการตางๆ เสริมสรางทักษะ 

ในการประกอบอาชีพแกประชาชนและกลุมอาชีพ 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “เทศบาลไดสนับสนุน

การพัฒนาใหความรู และสงเสริมอาชีพแกประชาชนใหมีรายไดเพียงพอและท่ัวถึง” ดังนั้นคณะผูบริหาร

และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยสงเสริมและสนับสนุน

การเรียนรูของชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพเดิม  

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 3 ท่ีวา “เทศบาลได

พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน ความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชน” ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมีสวน

เก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยสงเสริมใหประชาชนมีการรวมตัว

กันเพ่ือเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการตางๆ เพ่ือปรับปรุงและ

แปรรูปผลผลิต รวมท้ังการเพ่ิมมูลคาของสินคา ซ่ึงกอใหเกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน 

และสรางงาน ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพ่ึงตนเองไดและดํารงอยูอยางม่ันคง 

ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน รวมถึงเพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือใหแกประชาชน 

 5) ดานสังคม และสิ่งแวดลอม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลศรีสมเดจ็ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นคณะผูบริหาร

และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยสงเสริมการมีสวนรวม

ขององคกรประชาชน องคกรเอกชนในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

มุงสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมใหสวยงาม นาอยูอาศัย มีความเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความสะอาด

ของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย  
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 7 ท่ีวา “เทศบาลได

เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย” ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมีสวน

เก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสงเสริมปลูกฝง

ความรูรักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดใหมีการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการชวยเหลือ ดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง คือ ขอท่ี 8 ท่ีวา “สงเสริม

การรักษาวินัยดานการจราจรใหกับประชาชน” ดังนั้นคณะผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรรักษามาตรฐานนี้ไว

และพัฒนาใหถึงระดับมากท่ีสุด โดยสงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจร ในเขตเทศบาล

เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัยจากการจราจร  

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 1) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ดานสังคม และสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นควร

มีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือเจาะลึกถึงสาเหตุ และเปนแนวทางในการแกไขและพัฒนาการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 2) ควรทําการวิจัยถึงปญหาท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ

ในดานตางๆ อยางครอบคลุมมากท่ีสุด  
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

 

1) พระมหาอํานวย มหาวีโร,ดร. 

 - ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

 - วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

 

2) ดร.ประพิศ โบราณมูล 

 -  ตําแหนง หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป หวัหนางานสารบรรณ/ธุรการ 

 - วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

 

3) นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล 

 - ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

  -วุฒิการศึกษา  ร.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง)  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

************************ 

 คําช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด จึงขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตาม

ความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ โดยไมกอใหเกิด

ผลเสียหายใดๆ แกผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามประดวย 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรี

สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

 ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกสวนทุกขอโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงใน (   ) ตอบตามความเปนจริงมากท่ีสุด และขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง

มา ณ โอกาสนี้ 

 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  (   ) หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 

1. เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญิง 

2. อายุ   (   )  ไมเกิน 30 ป (   )  31-50 ป   (   )  51 ปข้ึนไป  

3. ระดับการศึกษา (   )  ต่ํากวาปริญญาตรี     

(   )  ปริญญาตรีหรือสูงกวา     
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอศรีสมเดจ็ จังหวัดรอยเอ็ด 
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองคําตอบทางขวามือ ของแตละขอเพียงชองเดียว ท่ีตรงกับ

ความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ ท้ัง 5 ดาน   
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 เทศบาลไดมีการกอสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทาง

ระบายน้ําอยางท่ัวถึง 

     

2 เทศบาลไดดําเนินการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะอยางท่ัวถึง 

     

3 เทศบาลไดจัดใหมีการปรับปรุงและ

บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการใหมีอยางท่ัวถึงและ

เพียงพอ 

     

4 เทศบาลไดจัดใหมีการวางผังเมือง      

5 เทศบาลไดจัดใหมี พัฒนา ปรับปรุงและ

บํารุงรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนของ

ชุมชน 

     

6 เทศบาลไดจัดใหมีประปาใชทุกชุมชนใน

เขตเทศบาล 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

2) ดานการทองเท่ียว 

1 เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว 

     

2 เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมการ

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตําบล

ใหเปนท่ีรูจักท่ัวไปของนักทองเท่ียว 

     

3 เทศบาลไดปรับปรงุปายบอกทางแหลง

ทองเท่ียว ปายสื่อความหมายให

ครอบคลุมแหลงทองเท่ียวท้ังหมดภายใน

ตําบล 

     

4 เทศบาลไดพัฒนาถนนเขาสูแหลง

ทองเท่ียวภายในตําบลและระหวางตําบล

เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยใหมี 

ความรวดเร็วปลอดภัย สะดวก สะอาด

และมีมาตรฐาน 

     

5 เทศบางไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน 

ลานจอดรถ ปายสื่อความหมายทางลาด 

หองน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก 

สําหรับคนพิการและผูสูงอาย ุ

     

6 เทศบาลไดสนับสนุนใหคนในชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

     

7 เทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียวโดยจัดตั้งคณะกรรมการใน 

ระดับทองถ่ินข้ึน เพ่ือพัฒนาและสงเสริม

การทองเท่ียวใหมีการบริหารเปนรูปธรรม 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีอยาง

เพียงพอท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 

     

2 เทศบาลไดอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีสมเด็จ และ

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) อนุบาล 3 ขวบ 

และโรงเรียนประถม 

     

3 เทศบาลไดดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต

และวันผูสูงอายุ 

     

4 เทศบาลไดใหบริการอินเตอรเน็ตตําบล

เพ่ือใหประชาชน เยาวชนไดศึกษาคนควา

หาความรูตางๆ ท ุกวันเวลาราชการ 

     

5 เสริมสราง สนับสนุนและสงเสรมิให

เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนอยู

ในสังคมปจจุบันอยางรูเทาทันและมี

ความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย 

     

4) ดานเศรษฐกิจ 

1 เทศบาลไดสนับสนุนการพัฒนา ใหความรู 

และสงเสริมอาชีพแกประชาชนใหมี

รายไดเพียงพอและท่ัวถึง 

     

2 เทศบาลไดจัดใหมีและบํารุงรักษาแหลง

น้ําใหมีอยางเพียงพอในการประกอบ

อาชีพ แกประชาชน 

     

3 เทศบาลไดพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน 

ความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชน 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

4 เทศบาลไดส ง เสริมการนําภู มิปญญา

ทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพ 

     

5 เทศบาลไดจัดใหมีการบํารุงรักษา และ

ควบคุมตลาด เพ่ือรองรับสินคาท่ีผลิตได 

ของประชาชน 

     

6 เทศบาลไดสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และ

สงเสริมระบบเกษตรอินทรียใหเกิดเปน

รูปธรรมเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตนแบบ 

     

7 เทศบาลไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

ขาวหอมมะลิ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร แตยังคง 

คุณภาพและเอกลกัษณความหอมไว 

     

8 เทศบาลไดสงเสริม สนับสนุน ระบบ

สหกรณ เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

     

5) ดานสังคม และส่ิงแวดลอม 

1 เทศบาลไดมุงเนนการปองกันโดยพัฒนา

สภาพแวดลอมชุมชน และสงเสริมสุขภาพ

อนามัยชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

     

2 เทศบาลไดสนบัสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดและความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

     

3 เทศบาลไดสรางจิตสํานึก รณรงคและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือไมใหเกิดมลภาวะเปนพิษ 

     

4 เทศบาลไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและ

บําบัดและจัดการขยะ 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 เทศบาลไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

6 เทศบาลไดสงเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสทาง

สังคม และการสังคมสงเคราะหอยาง

ท่ัวถึง 

     

7 เทศบาลไดเสริมสรางและพัฒนา

วัฒนธรรมประชาธิปไตย หลกัธรรมาภิ

บาล ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการ

ดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

     

8 สงเสริมการรักษาวินัยดานการจราจร

ใหกับประชาชน 

     

9 จัดใหมีปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพใน

ชุมชน 1 แหง/1ทองถ่ิน 

     

10 เทศบาลไดสนับสนุนการจัดใหและ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนทุกทองถ่ิน 

     

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรี

สมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด  
  

1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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2) ดานการทองเท่ียว 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4) ดานเศรษฐกิจ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5) ดานสังคม และส่ิงแวดลอม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

เคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางแสดง คาอํานาจจําแนกรายขอ และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (α)  

 

ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก 

1 0.73 19 0.33 

2 0.67 20 0.52 

3 0.55 21 0.60 

4 038 22 0.65 

5 0.42 23 0.81 

6 0.64 24 0.50 

7 0.28 25 0.64 

8 0.50 26 0.76 

9 0.64 27 0.82 

10 0.47 28 0.76 

11 0.61 29 0.56 

12 0.48 30 0.77 

13 0.55 31 0.43 

14 0.43 32 0.68 

15 0.81 33 0.71 

16 0.83 34 0.61 

17 0.48 35 0.62 

18 0.67 36 0.50 

 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ = .87 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
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สรุปผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC : Item-objective Congruence Index) มีเกณฑ ดังนี้ 

       +1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามหรือขอความนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงค 

    0  หมายถึง ไมแนใจ 

   -1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นหรือขอความนั้นวาไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 

ขอ ขอคําถาม 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R 
คา 

IOC 

 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน      

1 เทศบาลไดมีการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา

ถนน สะพาน ทางเทา ทางระบายน้ําอยางท่ัวถึง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1 

2 เทศบาลไดดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

อยางท่ัวถึง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1 

3 เทศบาลไดจัดใหมีการปรับปรุงและบํารุงรักษา

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีอยางท่ัวถึง

และเพียงพอ 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+2 

 

 

0.67 

4 เทศบาลไดจัดใหมีการวางผังเมือง +1 +1 +1 +3 1 

5 เทศบาลไดจัดใหมี พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษา

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1 

6 เทศบาลไดจัดใหมีประปาใชทุกชุมชนในเขตเทศบาล +1 +1 +1 +3 1 

 2. ดานการทองเท่ียว      

1 เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

เก่ียวกับการทองเท่ียว +1 +1 +1 +3 1 

2 เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมการประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวของตําบลใหเปนท่ีรูจักท่ัวไปของ

นักทองเท่ียว +1 +1 0 +2 0.67 

3 เทศบาลไดปรับปรุงปายบอกทางแหลงทองเท่ียว 

ปายสื่อความหมายใหครอบคลุมแหลงทองเท่ียว

ท้ังหมดภายในตําบล +1 +1 +1 +3 1 
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ขอ ขอคําถาม 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R 
คา 

IOC 

4 เทศบาลไดพัฒนาถนนเขาสูแหลงทองเท่ียว

ภายในตําบลและระหวางตําบลเพ่ือสนับสนุน

การทองเท่ียวโดยใหมีความรวดเร็วปลอดภัย 

สะดวก สะอาดและมีมาตรฐาน +1 +1 +1 +3 1 

5 เทศบางไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอด

รถ ปายสื่อความหมายทางลาด หองน้ํา รวมถึง

สิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการและ

ผูสูงอายุ +1 +1 +1 

 

 

 

+3 1 

6 เทศบาลไดสนับสนุนใหคนในชุมชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว +1 +1 +1 

 

+3 1 

7 เทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถ่ินในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดย

จัดตั้งคณะกรรมการในระดับทองถ่ินข้ึน เพ่ือพัฒนา

และสงเสริมการทองเท่ียวใหมีการบริหารเปน

รูปธรรม +1 +1 +1 

 

 

 

 

+3 1 

 3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      

1 เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีอยางเพียงพอท่ัวถึง

และไดมาตรฐาน +1 +1 0 

 

 

+2 0.67 

2 เทศบาลไดอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลศรีสมเด็จ และอุดหนุนอาหาร

เสริม (นม) อนุบาล 3 ขวบ และโรงเรียนประถม +1 +1 +1 

 

 

+3 1 

3 เทศบาลไดดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีตางๆ เชน ประเพณีสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ 0 +1 +1 

 

 

+2 0.67 

4 เทศบาลไดใหบริการอินเตอรเน็ตตําบลเพ่ือให

ประชาชน เยาวชนไดศึกษาคนควาหาความรู

ตางๆ ท ุกวันเวลาราชการ +1 +1 +1 

 

 

+3 1 
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ขอ ขอคําถาม 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R 
คา 

IOC 

5 เสริมสราง สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนมี

คุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนอยูในสังคมปจจุบัน

อยางรูเทาทันและมีความสุขตามวิถีวัฒธรรมไทย +1 +1 +1 +3 1 

 4. ดานเศรษฐกจิ      

1 เทศบาลไดสนับสนุนการพัฒนา ใหความรู และ

สงเสริมอาชีพแกประชาชนใหมีรายไดเพียงพอ

และท่ัวถึง +1 +1 +1 +3 1 

2 เทศบาลไดจัดใหมีและบํารุงรักษาแหลงน้ําใหมี

อยางเพียงพอในการประกอบอาชีพ แก

ประชาชน +1 +1 +1 +3 1 

3 เทศบาลไดพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน ความรู

และทักษะอาชีพใหกับประชาชน +1 +1 +1 +3 1 

4 เทศบาลไดสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา

ปรับใชในการประกอบอาชีพ +1 +1 +1 +3 1 

5 เทศบาลไดจัดใหมีการบํารุงรักษา และควบคุม

ตลาด เพ่ือรองรับสินคาท่ีผลิตได ของประชาชน +1 +1 +1 +3 1 

6 เทศบาลไดสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม

ระบบเกษตรอินทรียใหเกิดเปนรูปธรรมเพ่ือเปน

แหลงเรียนรูตนแบบ +1 +1 +1 +3 1 

7 เทศบาลไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขาวหอม

มะลิ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร แตยังคง คุณภาพ

และเอกลักษณความหอมไว +1 +1 +1 +3 1 

8 เทศบาลไดสงเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณ 

เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง +1 +1 +1 +3 1 
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ขอ ขอคําถาม 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R 
คา 

IOC 

 5. ดานสังคม และส่ิงแวดลอม      

1 เทศบาลไดมุงเนนการปองกันโดยพัฒนาสภาพแวดลอม

ชุมชน และสงเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน +1 +1 +1 +3 1 

2 เทศบาลไดสนับสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสินของประชาชน +1 +1 +1 +3 1 

3 เทศบาลไดสรางจิตสํานึก รณรงคและประชาสัมพันธ

ใหประชาชนอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือไมใหเกิด

มลภาวะเปนพิษ +1 +1 +1 +3 1 

4 เทศบาลไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและบําบัด

และจัดการขยะ +1 +1 +1 +3 1 

5 เทศบาลไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษ

และฟนฟูสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาต ิ +1 +1 +1 +3 1 

6 เทศบาลไดสงเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสทางสังคม และ

การสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง +1 +1 +1 +3 1 

7 เทศบาลไดเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหเปนสวนหนึ่ง

ของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย +1 +1 +1 +3 1 

8 สงเสริมการรักษาวินัยดานการจราจรใหกับประชาชน +1 +1 +1 +3 1 

9 จัดใหมีปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 

1 แหง/1ทองถ่ิน +1 +1 +1 +3 1 

10 เทศบาลไดสนับสนุนการจัดใหและเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนทุกทองถ่ิน +1 +1 +1 +3 1 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ / ช่ือสกุล  นางสาวพฤกษา ชินเวช 

วัน  เดือน  ป เกิด  7 กุมภาพันธ 2528 

สถานท่ีเกิด  อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

ท่ีอยูปจจุบัน  56/4 หมูท่ี 13 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

ตําแหนงและประวัติการทํางาน   

 พ.ศ. 2553  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปสํานักงานสถิติจังหวัดรอยเอ็ด 

 พ.ศ. 2555  พนักงานคียขอมูล ธนาคารไทยพานิชย 

 พ.ศ. 2557  Admin บริษัท LG 

 พ.ศ. 2559-ปจจุบัน  พนักงานชวยเหลือคนไข โรงพยาบาลศรีสมเด็จ อําเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2551  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) 
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