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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา	2)	เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการรบัรูบ้ทบาทของสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา	

และ	 3)	 เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมการรับรู้และปฏิบัติตามบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในจังหวัด

นครราชสีมา	 โดยท�าการศึกษาเชิงปริมาณจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 376	 คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือแบบสอบถาม	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย																										

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	ส่วนการศึกษาแบบเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ	์													

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informant)	จ�านวน	9	คน	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 การรบัรูบ้ทบาทของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจังหวดันครราชสมีา	พบว่า	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยในด้านที่มีการรับรู้มากที่สุดคือ	ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน

	 2.	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา	ได้แก่	ตัวแปร

ระดับการศึกษา	และประสบการณ์การฝึกอบรมที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05

	 3.	 แนวทางส่งเสรมิการรบัรูแ้ละการปฏบัิตติามบทบาทของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา

ในแต่ละด้านมีข้อค้นพบดังนี้

	 	 3.1	 ด้านนิติบญัญัติ	ควรมกีารด�าเนินงานดงันี	้1)	ควรส่งเข้ารบัการฝึกอบรมความรูใ้นหลกัสตูรท่ีเกีย่วกบักระบวนการ

ตราและการพิจารณาข้อบัญญัติ	 และ	 2)	 ควรจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักและกระบวนการตรา

การพิจารณาข้อบัญญัติให้กับสมาชิกสภาได้ศึกษาเรียนรู้

	 	 3.2	 ด้านการควบคุมการบริหาร	 ควรมีการด�าเนินงานดังนี้	 1)	 ควรส่งเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรท่ี											

เกีย่วกบัการตรวจสอบการบรหิารงาน	และ	2)	ควรมกีารประชมุร่วมกนัระหว่างสมาชกิสภาอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ร่วมปรกึษาหารือ

และตัดสินใจร่วมกัน	เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป

	 	 3.3	 ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน	ควรมีการด�าเนินงานดังนี้	1)	ควรมีการประชุมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกสภาและผู้บริหารตลอดจนกลุ่มตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจในการบริหาร

งานอย่างสม�่าเสมอ
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ABSTRACT
	 This	 research	aimed	 to	 study	1)	 the	 level	of	 role	perception	of	 the	members	of	 the	Sub-district										

Administrative	 Organization	 (SAO)	 Council	 in	 Nakhon	 Ratchasima	 Province,	 2)	 factors	 influencing	 role															

perception	of	the	members	of	the	Sub-district	Administrative	Organization	Council	in	Nakhon	Ratchasima	

Province	and	3)	guidelines	for	promoting	role	perception	and	role	performance	of	the	members	of	the	

Sub-district	Administrative	Organization	Council	in	Nakhon	Ratchasima	Province.	The	quantitative	study	was	

conducted	with	376	members	of	the	Sub-district	Administrative	Organization	Council	in	Nakhon	Ratchasima	

Province.	A	questionnaire	was	used	for	collecting	data.	Statistics	used	for	analyzing	data	were	percentage,	

mean,	 standard	 deviation	 and	Multiple	 Regression	 Analysis.	 Meanwhile,	 the	 qualitative	 study	 was																							

conducted	with	the	use	of	interviews	to	collect	data	from	nine	key	informants.	

	 Research	findings	showed	that

	 1.	 Concerning	 role	 perception	 of	 the	members	 of	 the	 Sub-district	 Administrative	 Organization												

Council	in	Nakhon	Ratchasima	Province,	it	was	generally	in	a	high	level.	When	each	individual	aspect	was	

considered,	every	aspect	was	in	a	high	level.	The	aspect	with	the	highest	level	of	perception	was	the	aspect	

of	being	the	people’s	representative.

	 2.	 Factors	influencing	role	perception	of	the	members	of	the	Sub-district	Administrative	Organization	

Council	in	Nakhon	Ratchasima	Province,	including	variable	levels	of	education.	And	training	experience	The	

level	of	statistical	significance	.05

	 3.	 Guidelines	for	promoting	role	perception	and	role	performance	of	the	members	of	the	Sub-district	

Administrative	Organization	Council	in	Nakhon	Ratchasima	Province	for	each	aspect	were	as	follows:

	 	 3.1	 Legislation.	The	operation	should	be	as	follows:	1)	offer	all	the	members	of	the	Sub-district	

Administration	Organization	more	seminar	and	training	courses	related	to	the	process	of	enactment	and	the	

ways	 of	 considering	 acts	 onSub-district	 Administration	Organization;	 and	 2)	 develop	 handbooks	 of	 the														

document	 collections	 on	 regulations	 and	 laws	 related	 to	 the	 process	 of	 enactment	 and	 the	ways	 of											

considering	acts	on	the	Sub-district	Administration	Organization.

	 	 3.2	 Administration	monitoring.	Suggestions	include:	1)	offer	all	the	members	more	seminar	and	

training	courses	related	to	audition	of	the	Chief	Executive	of	the	Sub-district	Administration	Organization;	

and	2)	arrange	regular	meetings	for	all	members	in	order	to	exchange	ideas	and	to	make	common	decisions,	

as	well	as	to	give	chance	for	the	general	discussions	from	the	members	and	the	explanations	from	the	Chief	

Executive	on	the	administrative	issues.

	 	 3.3	 The	People’s	Representative.	The	followings	are	suggestions:	1)	organize	meetings	or	activities	

for	all	members	of	the	council,	administrators,	as	well	as	people’s	representatives	who	are	stakeholders	or	

who	 are	 affected	 by	 the	 administrative	 decisions.	 The	meetings	will	 be	 the	 stage	 for	 discussing	 and																		

exchanging	opinions	and	suggestions,	which	can	bring	aboutthe	agreement	of	all	related	parties.	It	can	also	

be	the	regular	place	for	learning	from	one	another.

Keywords:	perception,	the	role	of	members.



55   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)

บทน�ำ
	 การปกครองท้องถิน่	(Local	Governmment)	ถอืเป็น

รูปแบบหน่ึงทีเ่ป็นพืน้ฐานการพฒันาประเทศและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยและมีความส�าคัญต่อการปกครองและ

การบริหารราชการแผ่นดิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่น	

ที่มีสภาพปัญหาสังคม	 วัฒนธรรมความเป็นอยู่และทรัพยากร

ที่แตกต่างกัน	 ล�าพังเพียงรัฐบาลกลางในฐานะที่ต้องดูแล

ประชาชนโดยรวมทั้งประเทศย่อมไม่สามารถตอบสนองกับ

ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทัว่ถงึ	และตรงตามความ

ต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่	รวมถึงการเรียกร้องของ

ประชาชนในชมุชนท้องถิน่ทีต้่องการมส่ีวนร่วมในการปกครอง

และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมาอย่างยาวนาน	ท�าให้รัฐบาล	

ในหลายประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรวม

ศนูย์อ�านาจจากส่วนกลาง	(Centralization)	มาสูก่ารปกครอง

แบบกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	มากขึ้นเพื่อให้สิทธิ

แก่ชมุชนในการตัดสนิใจด�าเนนิภารกจิของท้องถิน่	และถอืเป็น

สถาบันฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม	(โกวิทย์		พวงงาม,	2550ก,	น.	11)	

	 องค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนการปกครอง							

ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตลอดจนมีการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ	 คือ	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการประจ�า	 สมาชิกสภา						

ท้องถิ่น	 และประชาชน	ที่ผ่านมาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้	มุง่เน้นทีก่ารพฒันาเฉพาะ

ผู้บริหารและข้าราชการเป็นส�าคัญ	 แต่ในส่วน	 “สมาชิกสภา

ท้องถิ่น”	 มักจะถูกละเลยและไม่ให้ความส�าคัญมากนัก	 ท้ังท่ี

เป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	เพราะ

สภาเป็นฝ่ายทีท่�าหน้าทีใ่น	ด้านนติบิญัญติั	ด้านการควบคมุการ

บรหิาร	และด้านการตดิตามและตรวจสอบการด�าเนนิงานของ

ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้	อีกทั้งฝ่ายสภา

ยังมีบทบาทในเชิงความสัมพันธ์กับประชาชน	ในด้านการเป็น

ตัวแทนของประชาชน	 	 โดยเป็นผู้ที่จะสะท้อนปัญหาความ

ต้องการ	 และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี	 รวมถึงเป็น

ตวักลางในการเชือ่มข้อมลูข่าวสารระหว่างประชาชนกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น		(อรทัย	ก๊กผล,	2551,	น.	4)	

						 ปัจจบุนัสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลส่วนใหญ่	

ยังไม่ปฏิบัติตามบทบาท	 อ�านาจ	 หน้าที่	 ของตนได้อย่าง												

ครบถ้วน	 ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการไม่รู้หรือเข้าใจผิด	 และ

นักการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งยังเป็นนักการเมืองสมัครเล่น	

ปราศจากอุดมการณ์	 หรือเป็นพ่อค้านักธุรกิจทางการค้า									

ของตนเองในท้องถิ่น	นักการเมืองท้องถิ่นประเภทนี้	นอกจาก

จะไม่เสียสละหรือใช้ความรู้	 ความสามารถของตน	 ให้เกิด

ประโยชน์แก่กิจกรรมทางการเมืองในท้องถิ่นแล้ว	 บางทียังมี

แนวโน้มที่จะเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตนเองและพวกพ้องอีกด้วย	 หรือ						

ส่วนมากจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนเยี่ยงนักธุรกิจมากกว่าจะเป็น

นักบริหาร	 บุคคลเหล่านี้มีความสนใจต้องการที่จะแสวงหา

อ�านาจ	ผลประโยชน์และเล่นพรรคเล่นพวกมากกว่าทีจ่ะสนใจ

กิจกรรมงานบริการประชาชนด้านต่างๆ	 ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลที่มีอยู่ในปัจจุบัน	จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ

บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร	 (อุทิศ										

แก้วขาว,	2543,	น.	1-2)

						 การรับรู ้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร										

ส่วนต�าบล	 จึงถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญท่ีจะเอ้ืออ�านวย								

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้ประสบ

ความส�าเร็จได ้	 เพราะหากสมาชิกสภาองค์การบริหาร												

ส่วนต�าบลไม่รู้ไม่เข้าใจบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของตนเองแล้วก็

จะประสบปัญหา	เกดิความล้มเหลว	ซ่ึงหากสมาชิกสภาองค์การ	

บริหารส่วนต�าบลรับรู้บทบาทของตนเองได้ถูกต้องครบถ้วน

แล้ว	 ก็จะท�าให้การปฏิบัติตามบทบาทของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพการปฏิบัติงานและความส�าเร็จ

ในงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	แต่เป็นเรือ่งยากทีส่มาชกิ

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลรับรู้บทบาทของตนเองได้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน	 ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร	

ส่วนต�าบล	 เช่น	 ปัจจัยด้านเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา																						

ค่าตอบแทน	และประสบการณ์ต่างๆ	เป็นต้น	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

อาจส่งผลทางบวกหรือทางลบต่อการรับรู้บทบาทของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย											

จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ซึ่งประกอบไปด้วยการรับรู้บทบาท

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในด้านนิติบัญญัติ

ด้านการควบคุมการบริหาร	และในด้านสุดท้าย	คือ	ด้านการ

เป็นตัวแทนของประชาชน	 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดับ

การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลว่า	

มีระดับของการรับรู้สูงหรือต�่าอย่างไร	 และมีปัจจัยใดบ้างที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร	

ส่วนต�าบล	โดยผลของการศกึษาวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์

ในการส่งเสริมการรับรู ้และการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท								

ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล	และเพือ่การพฒันา

ท้องถิ่นอื่นๆ	ที่สนใจศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในจังหวัดนครราชสีมา
	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้บทบาท						
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในจังหวัดนครราชสีมา
	 3.	 เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการรับรู้และการปฏิบัติ
ตามบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล															
ในจังหวัดนครราชสีมา
 ควำมส�ำคัญของกำรวิจัย
	 1.	 ท�าให้ทราบระดับการรับรู ้บทบาทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลของสมาชิกสภาองค์การบริหาร						
ส่วนต�าบล	ในจังหวัดนครราชสีมา
	 2.	 ท�าให้ทราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูบ้ทบาท
ของสมาชิกสภาองค ์การบริหารส ่วนต�าบล	 ในจังหวัด
นครราชสีมา
	 3.	 ท�าให้ทราบถึงแนวทางส่งเสริมการรับรู้และการ
ปฏิบัติตามบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	
ในจังหวัดนครราชสีมา
	 4.	 ได้แนวทางในการส่งเสริมการรับรู้และการปฏิบัติ
ตามบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล															
ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการส่งเสริม											
การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล											
ได้ต่อไป
 ขอบเขตของกำรวิจัย
	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการรับรู้บทบาทของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในจังหวัดนครราชสีมา		
โดยก�าหนดขอบเขตการวิจัยไว้เป็น	2	ขั้นตอน	ดังนี้
	 ขั้นตอนที่	1		ศึกษาระดับการรับรู้บทบาทและปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	ในจังหวัดนครราชสีมา

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 1.	 ประชากร	 ได้แก่	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร														
ส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 6,232	 คน	 (กรม						
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2557)	
	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร						
ส่วนต�าบล	 ในจังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	376	คน	ก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค�านวณจากสูตรของ	 Taro	
Yamane	 (ธานินทร์	 ศิลป์จารุ,	 2550,	 น.	 47-48)	 และสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-Stage	
Random	Sampling)
	 ขัน้ตอนที	่2		แนวทางแนวทางส่งเสรมิการรบัรูแ้ละการ
ปฏิบัติตามบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	
ในจังหวัดนครราชสีมาผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	9	คน
	 การสุม่ตวัอย่างใช้วิธกีารเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	
Sampling)	 โดยการเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล
จังหวัดนครราชสีมา	(ก.อบต.จ.นม.)	ตัวแทนฝ่ายสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบล	จ�านวน	3	คน	และเลอืกปลดัองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล	 จ�านวน	 3	 คน	 ประธานสภาองค์การบริหาร													
ส่วนต�าบล	 จ�านวน	 3	 คน	 จากองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี
คะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล										
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ประจ�าปี								
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 ใน	 3	 ล�าดับแรกของจังหวัด
นครราชสีมา
 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา”	 ผู้วิจัยได้มี
การสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นจากการศึกษาเอกสารและ
ทบทวนวรรณกรรมรวมถึงงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง	ซึง่มรีายละเอยีด
ดังนี้	

	 ตัวแปรอิสระ	 	 	 	 	 			ตัวแปรตาม

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

-	เพศ
-	อายุ
-	ระดับการศึกษา
-	ค่าตอบแทน
-	ประสบการณ์การได้รับการเลือกตั้ง
-	ประสบการณ์การฝึกอบรม

กำรรับรู้บทบำทของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
ในจังหวัดนครรำชสีมำ

1.	ด้านนิติบัญญัติ
2.	ด้านการควบคุมการบริหาร
3.	ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน	

แนวทำงส่งเสริมกำรรับรู้และกำรปฏิบัติตำมบทบำทของสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครรำชสีมำ

	 	 	 	 	 	 1.	แนวทางด้านนิติบัญญัติ
	 	 	 	 	 	 2.	แนวทางด้านการควบคุมการบริหาร			
	 	 	 	 	 	 3.	แนวทางด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษา										

การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล										

ในจังวัดนครราชสีมา	 ทั้ง	 3	 ด้าน	 เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย									

สร้างขึ้น	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของ	

ผู ้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา																	

ค่าตอบแทน	ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้	และประสบการณ์	

การฝึกอบรม	 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด	

(Close	 Ended)	 ตอนท่ี	 2	 การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในจังหวัดนครราชสีมา	ได้แก่	ด้าน

นิติบัญญัติ	 ด้านการควบคุมการบริหาร	 และด้านการเป็น

ตัวแทนของประชาชน	 ให้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	

และน้อยที่สุด	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยขอหนังสือ									

จากบัณฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา	ถงึนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	27	แห่ง	เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 โดยส่งคืนแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์และติดต่อขอรับคืนด้วยตนเอง	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม

แบบสอบถาม	 จ�านวน	 376	 ฉบับ	 ได้รับคืนและเป็นฉบับที่

สมบูรณ์	 376	 ฉบับ	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 และเก็บข้อมูลโดย						

การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	9	คน	ด้วยตนเอง

						 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์

ของข้อมูลของแบบสอบถามน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา											

ค�าตอบในการศกึษา	โดยวเิคราะห์ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม	

ใช้การแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ	 วิเคราะห์ระดับ

การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล										

ในจังหวัดนครราชสีมา	ทั้ง	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านนิติบัญญัติ								

2)	ด้านการควบคุมการบริหาร		และ	3)	ด้านการเป็นตัวแทน

ของประชาชน	 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (S.D.)	 น�าคะแนนที่ได้มาหาเกณฑ์เพื่อวัดค่าเฉลี่ย

และแปลผลรายด้านและรายข้อ	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2554,							

น.	 121)	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้บทบาทของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในจังหวัดนครราชสีมา	

โดยใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณแบบขั้นตอน	 (Stepwise	Multiple	 Regression	

Analysis)	 และวิเคราะห์ข ้อมูลในการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างแนวทางส่งเสรมิการรบัรู้และการปฏบิตัติามบทบาท

ของสมาชิกสภาองค ์การบริหารส ่วนต�าบล	 ในจังหวัด

นครราชสมีา	โดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	

และน�าผลการสัมภาษณ์มารวบรวมประมวลเนื้อหา	 แล้วจัด

เรียงล�าดับแยกเป็นรายด้าน	 แล้วน�าเสนอข้อมูลเป็นแบบ							

ความเรียง

ผลกำรวิจัย
	 1.	 การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทกุด้านอยูใ่นระดับ

มาก	โดยด้านทีม่กีารรบัรูม้ากทีส่ดุคอื	ด้านการเป็นตวัแทนของ

ประชาชน	รองลงมาคือ	ด้านการควบคุมการบริหาร	และการ

รับรู้ที่น้อยที่สุดคือ	ด้านนิติบัญญัติ		

	 2.	 ผลการวิเคราะห์	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้

บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา	 พบว่า	 ตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ								

รับรู ้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล															

ในจังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	2	ตัวแปร	คือ	ระดับการศึกษา	

และประสบการณ์การฝึกอบรม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ											

ที่ระดับ	0.05

	 3.	 แนวทางส่งเสริมการรับรู ้และการปฏิบัติตาม

บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา	

	 	 3.1	 ด้านนิติบัญญัติ	 ควรมีการด�าเนินงานดังนี	้								

1)	 ควรส่งเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ

กระบวนการตราข้อบัญญัติและการพิจารณาข้อบัญญัติ	 และ	

2)	 ควรจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

หลักและกระบวนการตราและการพิจารณาข้อบัญญัติให้กับ

สมาชิกสภาได้ศึกษาเรียนรู้	

	 	 3.2	 ด้านการควบคมุการบรหิาร	ควรมีการด�าเนนิ

งานดังนี้	 1)	 ควรส่งเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรที่

เกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงาน	 และ	 2)	 ควรมีการ

ประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือร่วม

ปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกัน	เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป

	 	 3.3	 ด้านการเป็นตวัแทนของประชาชน	ควรมกีาร

ด�าเนินงานการประชุมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

สมาชิกสภาและผู้บริหารตลอดจนกลุ่มตัวแทนประชาชนที่								

ได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างสม�่าเสมอ
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อภิปรำยผล
	 1.	 การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา	พบว่า	ภาพรวมและรายด้าน

ทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านนิติบัญญัติ	ด้านการควบคุมการบริหาร

และด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน	 อยู ่ในระดับมาก										

โดยด้านการเป็นตัวแทนของประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด									

ด้านนติบิญัญตั	ิมค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสมาชกิ

สภาบางส่วนได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ	มีจิตส�านึก

และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู ้	 อีกทั้งยังอาจ								

มองว่าตนเองเป็นตวัแทนทีป่ระชาชนเลอืกเข้าไปเพือ่ท�าหน้าที่

เป็นฝ่ายนติบิญัญตัใินสภา	ซึง่เปรียบเสมอืนกบัฟันเฟืองทีส่�าคญั

ในการขบัเคลือ่นชมุชนนัน้	ๆ 	ให้เดินหน้าพฒันาภายใต้ระเบยีบ

ข้อบังคบัและยงัประโยชน์ต่อสงัคม	ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยั

ของ	อาคม	อุดมเจริญศิลป์	(2547)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การ

รับรูบ้ทบาทในการปฏบัิติหน้าทีข่องสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดกาฬสินธุ์	 พบว่า	 การรับรู้บทบาทในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล									

ด้านควบคุมการบริหาร	 มีการรับรู ้อยู ่ในระดับมาก	 และ

สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ	ธนะวฒัน์	วชัรวทิยานนท์	(2542)	

ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 บทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับอ�าเภอ	 กรณีศึกษา	

จังหวัดนครนายก	 พบว่า	 สมาชิกสภาองค ์การบริหาร																

ส่วนจงัหวัดระดบัอ�าเภอ	จงัหวดันครนายก	มบีทบาททีเ่ป็นจรงิ

ในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	ได้แก่	บทบาทด้านข้อบญัญตั	ิ

และบทบาทด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร	มีการรับรู้และปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก

	 2.	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้บทบาทของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในจังหวดันครราชสมีา	จากการ

ศึกษา	พบว่ามี	2	ปัจจัย	ดังนี้		

	 	 2.1	 ระดบัการศึกษา	มอีทิธพิลต่อการรบัรูบ้ทบาท

ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ในทิศทางบวก												

กล่าวคือ	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีระดับ									

การศึกษาสูง	ก็จะมีการรับรู้บทบาทสูงตามไปด้วย	การศึกษา

ยิ่งสูงยิ่งมีการรับรู้มาก	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการศึกษาเป็น						

ส ่วนหน่ึงที่จะส่งผลให้สมาชิกสภามีความรู ้ความเข้าใจ															

ในบทบาทและสามารถน�าความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติตาม

บทบาทและอาจน�ามาซึ่งความตระหนักในการปฏิบัติตาม

บทบาท	ที่ถูกต้อง	จากเหตุผลดังกล่าว	ปัจจัยระดับการศึกษา	

จงึมอีทิธพิลต่อการรบัรูบ้ทบาทของสมาชิกสภาองค์การบรหิาร	

ส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ	 สัมฤทธ์ิ	 คุณปิติลักษณ์	 (2548)	 ได้ท�าการท�าศึกษาเรื่อง	

การรับรู้บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลของสมาชิกสภาเทศบาล

ในจงัหวดัอดุรธาน	ีพบว่า	ปัจจยัระดบัการศกึษามคีวามสมัพันธ์

กับการรับรู ้บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลของสมาชิกสภา

เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี

	 	 2.2	 ประสบการการณ์การฝึกอบรม	 เป็นปัจจัยท่ี

ส�าคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู ้บทบาทของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมาอย่างมี												

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ในทิศทางบวก	 กล่าวคือ		

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 มีประสบการณ์การฝึก

อบรมหลายๆ	 ครั้ง	 การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลกจ็ะสงูตามไปด้วย	ยิง่มปีระสบการณ์การฝึก

อบรมมากยิง่รบัรูม้าก	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก	สมาชกิสภามคีวาม

มุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้	 โดยการเข้ารับการฝึกอบรม

อย่างส�่าเสมอ	 ท�าให้มีการรับรู ้บทบาทในระดับที่สูงขึ้น													

จากเหตุผลท่ีกล่าวมา	ปัจจัยประสบการณ์การฝึกอบรม	 จึงมี

อิทธิพลต ่อการรับรู ้บทบาทของสมาชิกสภาในจังหวัด

นครราชสีมา	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ประไพพรรณ	

โกศยั	(2553)	ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง	การรบัรูบ้ทบาทของสมาชกิ

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลต่อการพัฒนาท้องถิ่น	 พบว่า

ปัจจัยด้านการได้รับการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้

บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น	

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบำย

	 	 1.1	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลควรให้ความส�าคญั

ในการจดังบประมาณในการเข้าร่วมประชุมสมัมนา	การศกึษา

อบรมดงูานต่างๆ	และการศกึษาต่อในระดบัท่ีสงูข้ึนของสมาชกิ

สภาอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

	 	 1.2	 องค์การบริหารส่วนต�าบลควรมีการพัฒนา

สมาชิกสภาและเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบงานฝ่ายกจิการสภาอย่าง

สม�่าเสมอและต่อเนื่อง

	 	 1.3	 องค์การบริหารส่วนต�าบลควรมีการปลูกฝัง

ค่านยิมต่อสมาชกิสภาในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อบทบาทและ

มีหลักในการปฏิบัติตามบทบาทท่ีถูกต้องด้วยความซื่อสัตย	์

จริงใจ	 ยึดมั่นในความถูกต้อง	 ดีงาม	 บนพื้นฐานของศีลธรรม	

จริยธรรม	ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและยังประโยชน์ต่อสังคม
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 2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ

	 	 2.1	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลทุกคน

ควรมีการแสวงหาความรู้และปฏิบัติงานตามบทบาทอย่าง

รอบคอบ	เพื่อให้การปฏิบัติตามบทบาทเกิดประสิทธิภาพ

	 	 2.2	 สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลต้องจดั

ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างเพ่ือนสมาชิกสภาอย่าง

สม�่าเสมอ	 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทร่วมกันหรือแม้แต่							

ให้ค�าแนะน�าซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท					

	 	 2.3	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลทุกคน

ต้องขยนัศกึษาหาความรูด้้วยการเข้ารบัการอบรมและสมัมนา

เพิ่มเติม

 3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 3.1	 ควรศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามบทบาทของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

	 	 3.2	 ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาการรับรู้

บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่

จังหวัดอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน

	 	 3.3	 ควรศึกษานโยบายส่งเสรมิและพฒันาบทบาท

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	แบบเจาะลึก

	 	 3.4	 ควรท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อศึกษาเชิงลึก

ถึงการปฏิบัติตามบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหาร								

ส่วนต�าบล	 โดยการสัมภาษณ์	 เพ่ือจะได้ทราบว่าการปฏิบัต	ิ							

ตามบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็น

อย่างไร
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