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ข ช่ือเร่ือง : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหาร ส�วนจังหวัดพะเยา ผู
วิจัย : ณัฐภณ  แก�วน�อย ช่ือปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย�ที่ปรึกษา : ดร.อภิวัตน�  พลสยม อาจารย�ที่ปรึกษาร�วม : ดร.เกรียงศักด์ิ  สุวรรณวัจน� ป�ที่สําเร็จการศึกษา : 2562 สถาบัน : สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ2ค  บทคัดย�อ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค� 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคล กลุ�มตัวอย�างที่ใช�ในการวิจัย คือประชาชนในจังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน โดยใช�แบบสอบถามเป>นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ได�แก� ค�าร�อยละ ค�าเฉล่ีย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค�า t-test  และค�า F-test หรือหรือวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ผลการวิจัยพบว�า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก โดยทุกด�านอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน�อยคือ ให�ความสําคัญกับด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานรองลงมาคือ ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด�านการส�งเสริมอาชีพด�านการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม และด�านการส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬาตามลําดับ สําหรับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามปUจจัยพื้นฐานส�วนบุคคล พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คําสําคัญ  : ความคิดเห็น, บทบาทหน�าท่ี, องค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 
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ง สารบัญ หน
า กิตติกรรมประกาศ ก บทคัดย�อภาษาไทย ข บทคัดย�อภาษาอังกฤษ ค สารบัญ  ง สารบัญตาราง  จ สารบัญภาพ  ฉบทที่ 1 บทนํา  ความเปนมาและความสําคัญของป�ญหา 1 วัตถุประสงค�ของการศึกษา 4 ขอบเขตของการวิจัย  4 สมมติฐานของการวิจัย  5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย  5 นิยามศัพท�เฉพาะ  6 ประโยชน�ที่คาดว1าจะได3รับ 7 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข
อง แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความคิดเห็น 8 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท  10 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  14 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 16 กฎหมายท่ีเก่ียวข3อง  19 สภาพที่ต้ังของจังหวัดพะเยา  37 งานวิจัยท่ีเก่ียวข3อง 42 



ง สารบัญ (ต�อ) หน
า บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง 52 เครื่องมือท่ีใช3ในการศึกษา  53  การวิเคราะห�ข3อมูลและแปรผล  54 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห0ข
อมูล ผลการวิเคราะห�ข3อมูล 55 ตอนท่ี 1 สภานภาพส1วนบุคคลของผู3ตอบแบบสอบถาม 56 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต1อบทบาทหน3าที่ 57          ขององค�การบริหารส1วนจังหวัดพะเยา ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต1อบทบาท      63 หน3าท่ีขององค�การบริหารส1วนจังหวัดพะเยา ตอนท่ี 4 การวิเคราะห�ข3อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต1อบทบาทหน3าที่ของ 82 องค�การบริหารส1วนจังหวัดพะเยา บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข
อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย  83 อภิปรายผล  89 ข3อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  93 ข3อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งต1อไป  93 ข3อเสนอแนะต1อองค�การบริหารส1วนจังหวัดพะเยา 94 บรรณานุกรม 95 ภาคผนวก ภาคผนวก ก : แบบสอบถาม 96 ภาคผนวก ข : รายนามผู3เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 102 ประวัติผู
วิจัย  106 



จ สารบัญตาราง ตารางที่           หน�า ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรและเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา   42 ตารางที่ 2 จํานวนกลุ!มตัวอย!างแต!ละอําเภอ  53ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร&อยละของผู&ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  56 ระดับการศึกษา และอาชีพ ตารางที่ 4 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวม  57 ตารางที่ 5 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด&านการส!งเสริมอาชีพ  58 ตารางที่ 6 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด&านการส!งเสริมการท!องเท่ียว  59 ตารางที่ 7 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด&านการพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน   59 ตารางที่ 8 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด&านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ        60 สาธารณสุข  ตารางที่ 9 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด&านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  61 ตารางที่ 10 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด&านการทรัพยากรธรรมชาติและ       61 ส่ิงแวดล&อม  ตารางที่ 11 แสดงค!าเฉล่ียและส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด&านการบริหาร การเมือง และการมี   62 ส!วนร!วม  ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต!อบทบาทหน&าท่ีขององค=การ      63 บริหารส!วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ  ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต!อบทบาทหน&าท่ีขององค=การบริหารส!วนจังหวัด    64 พะเยาจําแนกตามระดับการศึกษา  ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าท่ีขององค=การบริหาร  66 บริหารส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการส!งเสริมการท!องเท่ียวและกีฬา จําแนก ตามระดับการศึกษา  ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร   68 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา 



จ สารบัญตาราง (ต�อ) ตารางที่   หน�า ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      69 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จําแนกตามระดับการ ศึกษา  ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      71 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการทรัพยากรและส่ิงแวดล&อม จําแนกตามระดับการศึกษา ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      72 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการบริหาร การเมืองและการมีส!วนร!วม จําแนกตาม ระดับการศึกษา  ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      74 ส!วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามระดับอาชีพ ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      75 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการส!งเสริมอาชีพ จําแนกตามอาชีพ ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      76 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการส!งเสริมการท!องเที่ยวและกีฬา จําแนกตามอาชีพ ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      77 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน จําแนกตามอาชีพ ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      78 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนกตามอาชีพ ตารางที่ 24 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      79 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม จําแนกตามอาชีพ ตารางที่ 25 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหาร      80 ส!วนจังหวัดพะเยา ด&านการบริหาร การเมืองและการมีส!วนร!วม จําแนกตามอาชีพ ตารางที่ 26 แสดงข&อเสนอแนะของประชาชนที่มีต!อบทบาทหน&าที่ขององค=การบริหารส!วน        81 จังหวัดพะเยา 



ฉ สารบัญภาพ ภาพที่ หน�าภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย   5 ภาพท่ี 2   โครงสร�างองค�การบริหารส!วนจังหวัดพะเยา  34 



1 บทที่1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   การปกครองท
องถ่ินถือเป�นส�วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ�นดิน ซ่ึงเป�นไปตามหลักการกระจายอํานาจท่ีรัฐบาลมอบอํานาจในการบริหารงานตามภารกิจต�าง ๆ โดยหลักการกระจายอํานาจและให
อิสระแก�ท
องถ่ินเพ่ือปกครองตนเอง ได
กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยให
ความสําคัญการปกครองส�วนท
องถ่ิน ซ่ึงวางหลักการอย�างชัดเจนไว
ในหมวด14 มาตรา 249-254 ของรัฐธรรมนูญแสดงเจตนารมณ<ให
มีการกระจายอํานาจให
กับท
องถ่ิน โดยเน
นให
ท
องถ่ินมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกําหนดทิศทางในการบริหารท
องถ่ินของตนเอง รวมท้ังมีอิสระในการบริหารงานท้ังทางด
านการบริหารกําลังคน และงบประมาณ ท้ังนี้เน
นให
ประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองท
องถ่ิน (รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 74-75)   การประกาศใช
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป�นรัฐธรรมนูญท่ีส�งเสริมให
มีการกระจายอํานาจแก�องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอย�างแท
จริงตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และพระราชบัญญัติองค<การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก
ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 5โดยกําหนดให
การปกครองท
องถ่ินรูปแบบองค<การบริหารส�วนจังหวัดมีโครงสร
างการบริหารจัดการประกอบด
วยฝEายบริหารมีนายกองค<การบริหารส�วนจังหวัด เป�นหัวหน
าฝEายการบริหารมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ 4 ปF นับแต�วันเลือกต้ัง แต�จะดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินสองวาระไม�ได
 ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน สามารถแต�งต้ังรองนายกองค<การบริหารส�วนจังหวัดได
ตามสัดส�วนของจํานวนสมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัด แต�งต้ังเลขานุการและท่ีปรึกษา ฯ ซ่ึงมิใช�สมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดได
จํานวนรวมกันไม�เกินห
าคน (พระราชบัญญัติองค<การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540) ฝEายสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดทําหน
าท่ีเป�นฝEายนิติบัญญัติมีประธานสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดเป�นหัวหน
าฝEายนิติบัญญัติ  และมีรองประธานสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดจํานวน 2 คน มาจากการลงมติเลือกกันเองของสมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัด  จํานวนสมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดข้ึนอยู�กับหลักเกณฑ<จํานวนราษฎรในจังหวัดตามกฎหมายกําหนดมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 4 ปF   บทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัด เป�นไปตามพระราชบัญญัติองค<การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก
ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2562 มาตรา 45 องค<การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน
าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค<การบริหารส�วนจังหวัด ดังต�อไปนี้ (1) ตราข
อบัญญัติโดยไม�ขัดหรือแย
งต�อกฎหมาย (2) จัดทําแผนพัฒนาองค<การบริหารส�วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (3) สนับสนุนสภาตําบล และราชการส�วน



2  ท
องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท
องถ่ิน (4) ประสานและให
ความร�วมมือในการปฏิบัติหน
าท่ีของสภาตําบลและราชการส�วนท
องถ่ินอ่ืน (5) แบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต
องแบ�งให
แก�สภาตําบลและราชการส�วนท
องถ่ินอ่ืน (6) อํานาจหน
าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัดพ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล (7) คุ
มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (7ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปOญญาท
องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท
องถ่ิน(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเป�นอํานาจหน
าท่ีของราชการส�วนท
องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�ในเขตองค<การบริหารส�วนจังหวัด และกิจการนั้นเป�นการสมควรให
ราชการส�วนท
องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการหรือให
องค<การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให
เป�นอํานาจหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัด(พระราชบัญญัติองค<การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก
ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค<การบริหารส�วนจังหวัดฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2562, 3-6)และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
แก�องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ให
องค<การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจและหน
าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน<ของประชาชนในท
องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท
องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด(2) การสนับสนุนองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท
องถ่ิน (3) การประสานและให
ความร�วมมือในการปฏิบัติหน
าท่ีขององค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืน (4) การแบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต
องแบ�งให
แก�องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืน (5)การคุ
มครองดูแล และบํารุงรักษาปEาไม
 ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (6) การจัดการศึกษา (7) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(8)การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท
องถ่ิน (9) การส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม(10)การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม (11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (12 )การจัดการสิ่งแวดล
อมและมลพิษต�าง ๆ (13) การจัดการและดูแลสถานีขนส�งท้ังทางบกและทางน้ํา (14)การส�งเสริมการท�องเท่ียว (15) การพาณิชย< การส�งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม�ว�าจะดําเนินการเองหรือร�วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ (16) การสร
างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต�อระหว�างองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืน (17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง (18) การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท
องถ่ิน (19) การจัดให
มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปQองกันและควบคุมโรคติดต�อ (20) การจัดให
มีพิพิธภัณฑ<และหอจดหมายเหตุ (21) การขนส�งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร (22) การปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย (23) การจัดให
มีระบบรักษาความสงบเรียบร
อยในจังหวัด (24) จัดทํากิจการใดอันเป�นอํานาจและหน
าท่ีขององค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืน ท่ีอยู�ในเขต และกิจกรรมนั้นเป�นการสมควรให
องค<กรปกครองส�วนท้ิงถ่ินอ่ืนร�วมกัน ดําเนินการ หรือให
องค<การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ี



3  คณะกรรมการประกาศกําหนด (25) สนับสนุนหรือช�วยเหลือส�วนราชการ หรือองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท
องถ่ิน (26) การให
บริการแก�เอกชน ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรืองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืน (27) การสังคมสงเคราะห< และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู
ด
อยโอกาส (28) การจัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให
เป�นอํานาจและหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัด (29) กิจการอ่ืนใดท่ีเป�นผลประโยชน<ของประชาชนในท
องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด   องค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เป�นองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินท่ีมีอํานาจหน
าท่ีดําเนินกิจกรรมภายในท
องถ่ินจังหวัดพะเยา ให
เป�นไปตามบทบาทและอํานาจหน
าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
และนายกองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ได
แถลงนโยบายต�อสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ซ่ึงมีนโยบายหลักๆ เพ่ือใช
เป�นแนวทางในการบริหารงานขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ประกอบด
วย 7 ด
าน คือ 1) นโยบายด
านการส�งเสริมอาชีพ 2)นโยบายด
านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพะเยา 3) นโยบายด
านการพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน 4) นโยบายด
านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 5) นโยบายด
านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) นโยบายด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 7) นโยบายด
านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม (http://www.py-pao.go.th) เพ่ือพัฒนาท
องถ่ินในจังหวัดพะเยา   สําหรับปOญหาท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยานั้น คือ  องค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยามีพ้ืนท่ีท่ีต
องดูแลและพัฒนาคือเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ซ่ึงองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาอาจให
ความดูแลและให
การพัฒนาไม�ท่ัวถึงและไม�ครอบคลุม   ดังนั้น ผู
วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 7 ด
าน ได
แก� (1) ด
านการส�งเสริมอาชีพ (2) ด
านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา (3) ด
านการพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน (4) ด
านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข (5) ด
านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) ด
านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (7) ด
านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม ซ่ึงเป�นนโยบายการดําเนินงานของนายกองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผลการวิจัยอาจจะเป�นประโยชน<แก�การบริหารงานขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาให
การปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสามารถพัฒนาท
องถ่ินจังหวัดพะเยา อย�างยั่งยืนต�อไป     



4  1.2 วัตถุประสงค!ของการศึกษา  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  3. เพ่ือได
ข
อเสนอแนะเก่ียวกับความเห็นของประชาชนต�อบทบาทหน
าท่ีแก�องค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  1.3 ขอบเขตของการวิจัย  ขอบเขตด+านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้ เป�นการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจําแนกตามปOจจัยส�วนบุคคล 3 ด
าน ได
แก� เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยกําหนดบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ออกเป�น 7ด
าน ซ่ึงผู
วิจัยได
นํานโยบายของนายองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีได
แถลงต�อสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554  มาเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ (1) ด
านการส�งเสริมอาชีพ (2) ด
านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา (3) ด
านการพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน (4)ด
านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข (5) ด
านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) ด
านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม (7) ด
านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม   ขอบเขตด+านประชากร  ประชากรท่ีใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรท่ีมีชื่อในทะเบียนราษฎร<ในจังหวัดพะเยาจํานวนประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 482,645 คน (ศูนย<บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) ผู
วิจัยได
กําหนดจํานวนกลุ�มตัวอย�างโดยใช
สูตรในการกําหนดกลุ�มตัวอย�างของ ทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane.1973 : 125) ซ่ึงกําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95%จึงได
กลุ�มตัวอย�างในการวิจัย จํานวน 400 คน  ขอบเขตด+านพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาคือ จังหวัดพะเยา ซ่ึงประกอบด
วย จํานวน 9 อําเภอได
แก� 1.อําเภอเมือง2.อําเภอแม�ใจ  3.อําเภอดอกคําใต
  4.อําเภอจุน  5.อําเภอเชียงคํา  6.อําเภอปง  7.อําเภอเชียงม�วน8.อําเภอภูซาง  9.อําเภอภูกามยาว    



5  1.4 สมมติฐานของการวิจัย  1. ประชาชนท่ีมีเพศแตกต�างกัน มีระดับความเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีแตกต�างกัน  2. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต�างกัน มีระดับความเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีแตกต�างกัน  3. ประชาชนท่ีประกอบอาชีพแตกต�างกัน มีระดับความเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีแตกต�างกัน  1.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย  งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผู
วิจัยได
นํานโยบายของนายกองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีได
แถลงนโยบายต�อสภาองค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2544(http://www.py-pao.go.th)มาเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแผนภาพ ดังนี้  ตัวแปรต+น    ตัวแปรตาม              ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย   สถานภาพส5วนบุคคล 1.เพศ 2.ระดับการศึกษา 3.อาชีพ   ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต5อบทบาทหน+าท่ีขอ งอ งค! ก า รบ ริ ห า ร ส5 ว นจั งห วั ด พะ เ ย าประกอบด+วย 1.ด
านการส�งเสริมอาชีพ 2.ด
านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 3.ด
านการพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน 4.ด
านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข 5.ด
านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.ด
านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 7.ด
านการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม 



6  1.6 นิยามศัพท!เฉพาะ            1.บทบาทขององค!การบริหารส5วนจังหวัดพะเยา  หมายถึง บทบาทหน
าท่ีตามพระราชบัญญัติองค<การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5พ.ศ. 2562 และอํานาจหน
าท่ีตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
แก�องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต
บังคับมาตรา 16 และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2พ.ศ. 2549   1.1 ด+านการส5งเสริมอาชีพ หมายถึง การพัฒนาการประกอบอาชีพต�างๆ การส�งเสริมการตลาดให
มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมรายได
 ลดต
นทุน ทําให
คุณภาพชีวิตดีข้ึน เช�นส�งเสริมการเพ่ิมรายได
  สนับสนุนให
จังหวัดพะเยาเป�นเมืองเกษตรอินทรีย<  1.2 ด+านการส5งเสริมการท5องเท่ียวและกีฬา หมายถึง การส�งเสริมการท�องเท่ียว ธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุและประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม และพัฒนานักกีฬาให
มีชื่อเสียงเช�น ส�งเสริมสนับสนุนพะเยาเป�นเมืองท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<สิ่งแวดล
อมและวัฒนธรรม    1.3 ด+านการพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐาน หมายถึง การพัฒนาด
านสาธารณูปโภคเพ่ือให
เกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต ความปลอดภัยในการเดินทาง เช�น การซ�อมแซมถนนสะพาน ระบบชลประทาน ระบบไฟฟQาสาธารณะ   1.4 ด+านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขหมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีโอกาสเข
าถึงการบริการด
านสาธารณสุขอย�างท่ัวถึง มีประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน เช�นสนับสนุนระบบบริการแพทย<ฉุกเฉิน ส�งเสริมการจัดสวัสดิการกองทุนสําหรับ อสม. องค<กรผู
สูงอายุและองค<กรอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข
อง สนับสนุนการสงเคราะห<และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กสตรี           1.5 ด+านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง การสนับสนุนการศึกษาอย�างเป�นระบบ พัฒนาคุณภาพด
านวิชาการ ควบคู�ด
านคุณธรรม จริยธรรม ส�งเสริมสนับสนุนการเรียนรู
ตามหลักพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ และส�งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาและอนุรักษ<วัฒนธรรมท
องถ่ิน ให
กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในท
องถ่ินจังหวัดพะเยา    1.6 ด+านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม หมายถึง การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม  เช�น การจัดต้ังโรงจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ส�งเสริมสนับสนุนองค<กรเครือข�ายชุมชน การคุ
มครองดูแลรักษาปEาไม
ท่ีดินส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในแหล�งน้ําสาธารณะและฟefนฟูท่ีลุ�มน้ําต�าง ๆ ส�งเสริมการแก
ไขปOญหาอุทกภัย วาตภัย ภัยแล
ง และสาธารณภัยต�าง ๆ          1.7 ด+านการบริหาร การเมืองและการมีส5วนร5วม หมายถึง ส�งเสริม สนับสนุนการเมือง การปกครองโดยวิธีประชาธิปไตยในท
องถ่ินจังหวัดพะเยา และให
ประชาชนมีส�วนร�วมกับการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในการบริหารท
องถ่ินโดยใช
ตัวแทนอย�างมีประสิทธิภาพ 



7    2. ระดับการศึกษา หมายถึง ชั้นสูงสุดท่ีบุคคลเรียนจบ   3. อาชีพ หมายถึง การทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการท่ีไม�เป�นโทษแก�สังคม และมีรายได
ตอบแทนเพ่ือดํารงชีวิต โดยอาศัยแรงงาน ความรู
 และทักษะ อุปกรณ< เครื่องมือ วิธีการท่ีแตกต�างกันไป  4. องค!การบริหารส5วนจังหวัดหมายถึง องค<การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงเป�นองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินรูปแบบท่ัวไปท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุด เพราะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดและพ้ืนท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดทับซ
อนกับพ้ืนท่ีขององค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืนๆด
วย (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) ตามพระราชบัญญัติองค<การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ.2540 และในท่ีนี้หมายถึง องค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  5. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา   1.7 ประโยชน!ของการศึกษา   1.ได
รับข
อมูลสําคัญเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา   2. ได
ข
อมูลเก่ียวกับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน
าท่ีขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจําแนกตาม เพศระดับการศึกษาอาชีพ            3. ได
รับข
อเสนอแนะสําหรับผู
บริหารและบุคลากรท่ีสามารถนําไปใช
ในการปรับปรุงในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบทบาทขององค<การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา   



8  บทที่2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง   การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและกรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังนี้             2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง   2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น   2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท   2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ   2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ   2.1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  2.1.6 สภาพท่ีตั้งของจังหวัดพะเยา             2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น ได�มีนักวิชาการได�ให�ความหมายเก่ียวกับความคิดเห็นไว�ดังนี้ กู7ด (Good. 1990, 46) ได�ให�คําจํากัดความว�า ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อ การตัดสินใจความรู�สึกประทับใจจากการพิสูจน  หรือชั่งน้ําหนักว�า ถูกต�องหรือไม�  อุทัย หิรัญโต (2538, 5-6) ได�ให�ความเห็นว�า ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับ คืออย�างผิวเผินก็มี อย�างลึกซ้ึงก็มี สําหรับความคิดเห็นท่ีเปFนทัศนคติ(Attitude) นั้น เปFนความคิดอย�างลึกซ้ึงและติดตัวไปเปFนเวลานานเปFนความคิดเห็นเฉพาะอย�างซ่ึงมี ประจําตัวของบุคคล ส�วนความคิดท่ีไม�ลึกซ้ึงและเปFนความคิดเห็นเฉพาะอย�าง และมีอยู�เวลาอันสั้นนั้นเรียกว�า Opinion เปFนความคิดเห็นประเภทหนึ่งท่ีไม�ต้ังอยู�บนรากฐานของพยานท่ีเพียงพอแก�การพิสูจน มีความรู�สึกแห�งอารมณ น�อยเกิดข้ึนง�ายแต�สลายเร็ว  กฤษมณี  มหาวิรุฬ (2538, 7) กล�าวว�า ความคิดเห็นเปFนการแสดงออกด�านความรู�สึกต�อสิ่งใดสิ่งหนี่ง เปFนความรู�สึกเชื่อถือท่ีไม�อยู�บนความแน�นอนหรือความจริง แต�ข้ึนอยู�กับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีข�ออ�าง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือปกปUองความคิดนั้น ความคิดเห็นบางอย�างเปFนผลของการแปลความหมายของข�อเท็จจริง ซ่ึงข้ึนอยู�กับคุณสมบัติของตัวของแต�ละ



9  บุคคล เช�น ความรู� ประสบการณ ในวัยทํางาน สภาพแวดล�อม และมีอารมณ เปFนส�วนประกอบท่ีสําคัญในการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได�รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนๆก็ได�  สุโท เจริญสุข (2541, 8) กล�าวถึงความคิดเห็นว�าสภาพความรู�สึกทางด�านจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ และการเรียนรู�ของบุคคลอันเปFนผลให�บุคคลมีความคิดต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะท่ีไม�ชอบ หรือเฉยๆ  วิเชียร พุฒิวิญ (2540, 33) กล�าวว�า ความคิดเห็นเปFนการแปลความหมาย หรือ การลงความคิดเห็นท่ีเกิดจากข�อเท็จจริงซ่ึงแต�ละบุคคลคิดว�าถูกต�องแต�คนอ่ืน ๆ อาจไม�เห็นด�วยก็ได�  ชัยพงษ   โชติวรรณ (2541, 14) ได�สรุปความหมายของความคิดเห็นว�า ความคิดเห็นท่ีไม�ได�ต้ังอยู�ในความแน�นอนหรือความรู�แท�จริง แต�จะต้ังอยู�ท่ีจิตใจ ความเห็นการลงความเห็นของแต�ละบุคคลท่ีว�าน�าจะเปFนจริงหรือน�าจะตรงกับท่ีคิดไว�  ไพโรจน  ฉัตรศิริมงคล (2540, 33) กล�าวว�า ความคิดเห็นกับทัศนคติ มักจะถูกใช�คู�กันได�เสมอ ทัศนคติมักจะหมายถึงความพยายามท่ีจะทํา ซ่ึงจะเก่ียวข�องอย�างมากกับอุปนิสัยและพฤติกรรมกับความคิดเห็น  จากความหมายของความคิดเห็น สรุปได�ว�า เปFนการแสดงออกด�านความรู�สึก หรือความคิดเห็นท่ีเปFนทัศนคติของแต�ละบุคคล และมีอารมณ เปFนส�วนประกอบท่ีสําคัญในการแสดงความคิดเห็น ท่ีอาจจะได�รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได� ป"จจัยท่ีทําให�เกิดความคิดเห็น  อุทัย หิรัญโต (2538, 30) ได�สรุปเก่ียวกับความคิดเห็นว�ามีมูลเหตุ 2 ประการ คือ  1. ประสบการณ ของบุคคลท่ีมีผลต�อสิ่งของ บุคคล หมู�คณะเรื่องราวต�าง ๆ หรือ สถานการณ  ความคิดเห็นเกิดข้ึนในตัวบุคคลจากการได�ยิน ได�พบเห็น ความคุ�นเคย อาจเปFนประสบการณ ตรง หรืออ�านจากหนังสือโดยไม�ได�พบเห็นจริง เปFนประสบการณ อ�อม        2. ระบบค�านิยม และการตัดสินใจค�านิยมอันเนื่องจากกลุ�มชน ซ่ึงแต�ละกลุ�มมีค�านิยมและการตัดสินใจค�านิยมท่ีเหมือนกัน คนแต�ละกลุ�มจึงมีความคิดเห็นในสิ่งต�างๆแตกต�างกัน                 3. ความคิดเห็นเกิดจากการเรียนรู�และประสบการณ ของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยเกิดจากเง่ือนไข 4 ประการ คือ  3.1 กระบวนการเรียนรู� ท่ีได�จากการเพ่ิมพูนและบูรณาการของการตอบสนองแนวคิดต�าง ๆ เช�น ความคิดเห็นจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียน การสอนอ่ืน ๆ   3.2 ประสบการณ ส�วนตัวข้ึนอยู� กับความแตกต�างกันไป ซ่ึงนอกเหนือจากประสบการณ ท่ีสะสมข้ึนเรื่อย ๆ แล�ว ยังทําให�เปFนรูปแบบของตนเอง ดังนั้น ความคิดเห็นบางอย�างเรื่องเฉพาะแต�ละบุคคล แล�วแต�พัฒนาการและความเจริญเติบโตของบุคคลนั้น ๆ  



10  4. การเลียนแบบ การถ�ายทอดความคิดเห็นของคนบางคน ได�มาจากการเลียนแบบความคิดเห็นของคนอ่ืนท่ีตนเองเกิดความพึงพอใจหรือเกิดความชอบ เช�น พ�อ แม� พ่ีน�อง ครู ดารา           5. กลุ�มสังคม คนยอมรับความคิดเห็นต�างกลุ�มสังคมท่ีตนเองได�อาศัยอยู�ตามสภาพแวดล�อมเช�น ความคิดเห็นต�อกลุ�มศาสนา หรือสถาบันต�าง ๆ ประเภทความคิดเห็น  1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด เชิงลบสุด เปFนความคิดเห็นท่ีเกิดจากเรียนรู�และประสบการณ  ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได� ซ่ึงทางบวก ได�แก� ความรัก ความหลง และทางลบ ได�แก� ความรังเกียจ โดยความคิดเห็นนี้รุนแรง และเปลี่ยนแปลงได�ยาก            2. ความคิดเห็นจากความรู�ความเข�าใจ การมีความคิดเห็นต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีพ้ืนฐานจากความรู�ความเข�าใจสิ่งนั้น เช�น ความรู�ความเข�าใจทางท่ีดี ได�แก� ชอบ ยอมรับ เห็นด�วย ความเข�าใจในทางท่ีไม�ดี ได�แก�ไม�ชอบ รังเกียจ ไม�เห็นด�วย เปFนต�น จากข�อความข�างต�นสรุปได�ว�า ความคิดเห็นสามารถเกิดจากการเรียนรู� เข�าใจ ในสิ่งต�าง ๆ ท่ีได�พบเห็นในชีวิตประจําวัน หรือมาจากประสบการณ ท่ีเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีผลต�อหัวใจและความคิด ประเภทของความคิดเห็นสามารถแบ�งได�ท้ังในทางท่ีดี ได�แก� การยอมรับ และในทางท่ีไม�ดี ได�แก� การปฏิเสธอาจมีระดับความคิดเห็นในระดับธรรมดาและในรุนแรง ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความรู�สึกนึกคิดของผู�นั้น   จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นผู� ศึกษาสรุปได�ว�า ความคิดเห็นเปFนการแสดงออกของบุคคลทางอารมณ  ความรู�สึกหรือทางความเชื่อต�อสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ ใดเหตุการณ หนึ่งโดยอาศัยความรู� อารมณ  ประสบการณ และสภาพแวดล�อมขณะนั้นเปFนพ้ืนฐานการแสดงออกซ่ึงอาจจะถูกต�องหรืออาจได�รับการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได�อีกท้ังยังมีเหตุผลท่ีสอดรับกับความคิดเห็นนั้นๆนอกจากนี้ความคิดเห็นยังอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและแสดงออกได�ท้ังในทางบวกหรือทางลบก็ได� ผ�านทางคําพูด การเขียนหรือ สัญลักษณ  การสํารวจความคิดเห็นเปFนการศึกษาหาความรู�สึกของบุคคลกลุ�มคนท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต�ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู�สึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เปFนการสํารวจความคิดเห็นจะเปFนประโยชน ต�อการวางนโยบายต�าง ๆ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนการ และเพ่ือให�การปฏิบัติงานเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพในการบริหารแก�ผู�ใช�บริการให�ได�รับความพึงพอใจสูงสุด 2.1.2แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท ความหมายเก่ียวกับบทบาท   ได�มีนักวิชาการหลายท�านได�ให�ความหมายไว�คําว�า “บทบาท” ไว�ดังต�อไปนี้ Cohen and Uphoff (1980) กล�าวถึงการมีส�วนร�วมโดยท่ัวไปในข้ันตอนการตัดสินใจไม�ได�หมายความว�า จะเปFนการตัดสินใจได�เพียงอย�างเดียว ยังใช�การตัดสินใจควบคู�ไปกับข้ันตอนการปฏิบัติการด�วย การตัดสินใจยังเก่ียวข�องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน  และการประเมินผล



11  ในกิจกรรมการพัฒนาด�วย โดยท่ีผลประโยชน นั้นเปFนผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแล�วท้ังสิ้น และยังส�งผลสะท�อนกลับจากการประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู�การตัดสินใจอีกด�วย การมีส�วนร�วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoffแบ�งออกเปFน 4รูปแบบ ดังนี้  1.การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือริเริ่ม ตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 2. การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด�วย การสนับสนุนด�านทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความร�วมมือ 3. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน  (Benefits) ไม�ว�าจะเปFนผลประโยชน ทางด�านวัตถุ ผลประโยชน ทางสังคมหรือผลประโยชน ส�วนบุคคล 4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) เปFนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมดและเปFนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส�วนร�วม  ธนพร  คล�ายกัน (2541,9)ให�ความหมายว�าบทบาทเปFนการกระทําหรือแบบแผนของพฤติกรรมต�าง ๆ ตามสิทธิ อํานาจ ความรับผิดชอบ ของสถานภาพทางสังคมของบุคคล  ไพบูลย  ช�างเรียน (2541, 9) ได�ให�ความหมายของบทบาทว�า บทบาทโดยท่ัวไปนั้นสามารถพิจารณาความหมายได� 2 นัย คือ  1.พิจารณาในด�านโครงสร�างสังคม (Socail structure) บทบาทจะหมายถึงตําแหน�งทางสังคมท่ีมีชื่อเรียกต�าง ๆ ซ่ึงแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลท่ีครองตําแหน�งนั้นเปFนการจําแนกชนิดของบุคคลในสังคมออกตามคุณสมบัติและพฤติกรรมของเขา เช�น มีบทบาทเปFนครู เปFนพ�อ แม� เปFนต�น  2. พิจารณาในด�านการแสดงบทบาทหรือการปะทะสังสรรค ทางสังคม (Socail interaction) บทบาทหมายถึง ผลสืบเนื่องท่ีมีผลแบบแผนการกระทําท่ีเกิดจากการเรียนรู�ของบุคคล ท่ีอยู�ในสถานการณ แห�งการปะทะสังสรรค นั้นซ่ึงจะเปFนไปตามความคาดหวังของบุคคล ดังนั้น ตามนัยแรกบทบาทเปFนการจําแนกชนิดของบุคคลท่ีอยู�ในสังคม ซ่ึงอยู�จําแนกโดยคุณสมบัติและพฤติกรรมของเขาท่ีมีต�อปทัสถาน ส�วนตามนัยหลัง บทบาทเปFนวิถีทางแสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีสังสรรค กันนั้นว�าจะปฏิบัติอย�างไร หรือคาดหวังว�าคนอ่ืนจะปฏิบัติตนอย�างไร  อาทร คุระวรรณ (2543, 9) กล�าวว�า ความหมายของบทบาทไว�ว�า องค กรจะมีสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจของการจัดต้ังองค กรมากน�อยเพียงใด ปnจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ บทบาทของสมาชิกในองค กรนั้นมีความรู� ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีท่ีคนถือครองอยู�มากน�อยแค�ไหน และได�มีการปฏิบัติหน�าท่ีนั้นหรือไม� บทบาทของสมาชิกในองค กรมีความสําคัญต�อความสําเร็จหรือล�มเหลวตามวัตถุประสงค ในการจัดต้ังองค กรนั้น 



12   อุทัย หิรัญโต (2546, 197) ได�อธิบายว�าบทบาทคือ หน�าท่ีหรือพฤติกรรมอันพึงคาดหมายของบุคคลและคนในกลุ�มหรือสังคมหนึ่ง ๆ หน�าท่ีหรือพฤติกรรมดังกล�าวโดยปกติแล�วเปFนสิ่งท่ีกลุ�มหรือสังคมหรือวัฒนธรรมนั้น กําหนดข้ึนเปFนความระเบียบของสังคม  สุรพล  พุฒคํา (2540, 9-10) ได�ให�ความหมายของบทบาทว�า บทบาทหน�าท่ีเปFนของคู�กันซ่ึงกําหนดความเปFนตําแหน�งท่ีบุคคลนั้น จะได�รับบทบาทเปFนเง่ือนไขท่ีบุคคลดํารงตําแหน�งนั้นจะต�องกระทํารวมท้ังสิทธิและหน�าท่ีจะต�องไปเก่ียวข�องกับผู�อ่ืน เลวินสัน (Levinson.1991,284-285) สรุปความหมายของบทบาทไว� 3 ประการ คือ            1. บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความมุ�งหวัง ข�อห�าม ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันซ่ึงผูกพันอยู�กับตําแหน�งท่ีสังคมกําหนดให�บทบาทตามความหมายนี้ คํานึงถึงตัวบุคคลน�อยท่ีสุด แต�มุ�งไปถึงการชี้บ�งหน�าท่ีอันควรกระทํา 2. บทบาท หมายถึง ความเปFนของบุคคลผู�ดํารงตําแหน�งท่ีคิดและกระทําเม่ือดํารงตําแหน�ง   นั้น ๆ 3. บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแต�ละคนท่ีกระทําโดยให�สัมพันธ กับโครงสร�างทางสังคม หรืออาจกล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แนวทางอันบุคคลพึงกระทําเม่ือตนดํารงตําแหน�งนั้น ๆ นั่นเอง ชื่นจิตร โพธิศัพท สุข (2540, 8) กล�าวว�า บทบาทหมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไขและอํานาจท่ีพึงกระทําในเม่ือบุคคลเข�าดํารงตําแหน�งหรือฐานะใด พฤติกรรมนั้น ๆ ย�อมมีส�วนผูกพันกับความคิดเห็นของผู�ดํารงตําแหน�งนั้นและความคาดหวังของสังคม   ทิตยา สุวรรณชฎ (2527, 43) ได�ให�ความหมายว�า เปFนลักษณะของพฤติกรรมท่ีถูกกําหนดโดยฐานะตําแหน�งและแบ�งบทบาทออกเปFน  1. บทบาทตามอุดมคติ (Ideal role) หรือบทบาทท่ีผู�ดํารงตําแหน�งทางสังคมควรปฏิบัติจริง 2. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Actual role) หรือบทบาทท่ีผู�ดํารงตําแหน�งทางสังคม จะต�องปฏิบัติจริงโดยอธิบาย “บทบาทท่ีปฏิบัติจริง” ว�าเปFนผลรวมของบทบาทตามอุดมคติและปฏิกิริยาของผู�ท่ีเก่ียวข�องอย�างไรก็ตามสามารถสรุปฐานตําแหน�ง และบทบาททางสังคมไว�ดังนี้ คือ   2.1 มีสถานภาพอยู�จริงในสังคมและมีอยู�ก�อนตัวคนจะเข�าไปครอบครอง   2.2 มีบทบาทท่ีควรจะเปFนประจําอยู�แต�ละตําแหน�ง  3. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในสังคมนั้น ๆ เปFนส�วนหนึ่งซ่ึงสาระสําคัญในการกําหนดฐานะ ตําแหน�ง และบทบาทท่ีควรจะเปFน 4. ฐานะตําแหน�งและบทบาทนั้น ได�มาจากการขัดเกลาทางสังคมในสังคมนั้น  5. บทบาทท่ีควรจะเปFนนั้นไม�แน�นอนเสมอไปว�าจะเหมือนกัน พฤติกรรมท่ีเปFนจริงของคนท่ีครองตําแหน�ง เพราะพฤติกรรมจริงเปFนผลของปฏิกิริยาคนท่ีครองตําแหน�งท่ีมีต�อบทบาทท่ีควรจะ



13  เปFนบุคลิกภาพของตนเอง และของคนอ่ืนท่ีเข�าร�วมพฤติกรรมและเครื่องกระตุ�นท่ีมีอยู�ในเวลาและสถานท่ีท่ีเกิดจากติดต�อทางสังคม  สุพัตรา สุภาพ (2528, 26 – 30) ให�ความหมายว�า บทบาท คือ การปฏิบัติตามสิทธิและหน�าท่ีของสถานภาพ (ตําแหน�ง) เช�น ตําแหน�งพ�อ จะมีบทบาทคือการเลี้ยงลูก ส�วนตําแหน�งครู บทบาทคือ การสั่งสอนลูกศิษย  เปFนต�น นอกจากนั้น ยังกล�าวว�าบทบาทจะช�วยให�บุคคลมีพฤติกรรมอย�างมีประสิทธิภาพและบทบาทกําหนดความรับผิดชอบของงานต�างๆ ท่ีปฏิบัติ            จากความหมายของบทบาท สรุปได�ว�า บทบาทเปFนพฤติกรรมหรือการกระทําของ บุคคล ซ่ึงอยู�ในฐานะหรือตําแหน�งหรือมีสถานภาพอย�างใดอย�างหนึ่ง ซ่ึงสังคมได�กําหนดให�มีหน�าท่ีต�องปฏิบัติบทบาท และสถานภาพเปFนสิ่งท่ีควบคู�กัน นั่นคือสถานภาพจะกําหนดว�าบุคคลนั้น ๆ มีหน�าท่ีต�องปฏิบัติต�อผู�อ่ืนอย�างไร  ลักษณะของบทบาท  สงวน สักขีอรุณ และฐิติพงษ   ธรรมานุสรณ  (2522, 34-35) ให�กล�าวถึงลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้  1. บทบาทความคาดหวัง คือ บทบาทท่ีต�องแสดงให�เปFนไปตามความต�องการท่ีผู�อ่ืนคาดหวังไว�           2. บทบาทตามลักษณะการรับรู� คือ บทบาทท่ีเจ�าของสถานภาพรับรู�เองได� โดยกฎระเบียบ ธรรมเนียม ประเพณี หรือการกล�อมเกลาทางสังคม 3. บทบาทท่ีเปFนจริง คือ บทบาท่ีเจ�าของสถานภาพได�แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีเปFนจริง ซ่ึง อาจเปFนเปFนไปหรือไม�เปFนตามความหวังก็ได� 4. บทบาทในอุดมคติ หมายถึง บทบาทท่ีควรจะเปFนไปตามอุดมคติ อุดมการณ  หรือหลักการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 5. บทบาทท่ีรับรู� หมายถึง ความรู�ความเข�าใจหน�าท่ีความรับผิดชอบหรือภารกิจของตนว�าควรเปFนอย�างไร 6. บทบาทท่ีถูกคาดหวัง หมายถึง การท่ีฝrายหนึ่งถูกคาดหวังจากอีกฝrายหนึ่งว�า ต�องประพฤติปฏิบัติอย�างไรจึงจะเปFนไปตามความคาดหวังของอีกฝrาย  ประเภทของบทบาท เลวินสัน (Levinson. 1991, 288-289) ได�กล�าวถึงองค ประกอบของบทบาทจาก มุมมองไว� 3 ประการ ดังนี้ 1. บทบาทท่ีถูกกําหนด เปFนบทบาทท่ีเน�นให�ปnจเจกบุคคลปฏิบัติตามความ 



14 คาดหวังแต�ละสภาพโลกสังคม ถูกสมมุติว�ามีใบสั่งจัดไว�ชัดเจนบุคคลจะรู�ใบสั่งได�ด�วยตนเองและความสามารถในการแสดงบทบาทอันจะมีผลต�อระดับการคล�อยตามความต�องการให�แสดงบทบาทจริงแต�ละสภาพ 2. บทบาทตามใจ เปFนบทบาทท่ีปnจเจกบุคคลผู�ครองสถานภาพนั้น ๆ แสดงออก หลังจากรับรู�และตีความหมาย ปรับความคาดหวังต�างๆ ท่ีผ�านตัวตน โลกสังคมถูกสร�างข้ึนด�วยการประเมินตามอัตวิสัยในสถานการณ ท่ีมีปฏิสัมพันธ  3. บทบาทจริง ในท่ีสุดความหวังและการประเมินความคาดหวังตามอัตวิสัยของปnจเจก       บุคคลก็แสดงออกมาเปFนพฤติกรรม บทบาทนี้จึงเปFนพฤติกรรมจริงท่ีเปsดเผยโลกสังคมเปFนเครือข�ายของพฤติกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกัน  จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท ผู�ศึกษาสรุปได�ดังนี้ บทบาทเปFนวิถีทางแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือแนวทางอันบุคคลพึงกระทําเม่ือตนดํารงตําแหน�งนั้น ๆ โดยให�สัมพันธ ทางสังคม  บทบาทขององค กร องค กรจะมีสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจของการจัดต้ังองค กร จึงต�องอาศัยบทบาทของสมาชิกในองค กรเปFนแรงขับเคลื่อนด�วยความรู� ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีท่ีตนถือครองและได�ปฏิบัติในหน�าท่ีนั้นอย�างแท�จริง บทบาทของสมาชิกในองค กร ย�อมอาศัยวัตถุประสงค ขององค กรในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือแสดงบทบาทท่ีได�รับเช�นกัน   บทบาทท่ีเปFนจริง ได�แก� บทบาทท่ีเปFนสถานภาพแสดงจริงตามตําแหน�งหน�าท่ีของตน เช�นบทบาทของสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดในฐานะตัวแทนท่ีสนองตอบต�อผลประโยชน ประชาชน  และบทบาทท่ีถูกคาดหวัง ได�แก� บทบาทท่ีถูกกําหนดไว�เปFนมาตรฐานกฎเกณฑ ท่ีแน�นอนเปFนแนวทางท่ีสังคมกําหนดไว�ว�าควรจะปฏิบัติ  2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ความหมายของความพึงพอใจ  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2546, 6) กล�าวว�า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปFนเรื่องของความรู�สึก(Fceling)การมีความสุขหรือได�รับความสําเร็จตามความมุ�งหมายตามต�องการ  ศิริพงษ   ลดาวัลย ณ อยุธยา (2546, 4) กล�าวว�า ความพึงพอใจคือ ความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งหนึ่ง ความรู�สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือ บุคคลได�รับในสิ่งท่ีตนเองต�องการ หรือเปFนไปตามท่ีตนเองต�องการ และความรู�สึกดังกล�าวนี้จะลดลงหรือไม�เกิดข้ึน ถ�าหากความต�องการหรือเปUาหมายนั้นไม�ได�รับการตอบสนอง ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกต�างกันย�อมข้ึนอยู�กับปnจจัยองค ประกอบของการบริการ 



15   วิรัช  สงวนวงศ วาน (2545, 102)กล�าวถึงความพึงพอใจว�า หมายถึง ความรู�สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือปnจจัยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ความรู�สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือต�องการของบุคคลได�รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ�งหมายในระดับต�องการหรือเปFนไปตามท่ีคาดหวัง  หลุย  จําปาเทศ (2543, 57) ได�ให�ความหมายของความพึงพอใจว�า มีความหมายอยู�3นัย ด�วยกันคือ            1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ ท่ีผลการปฏิบัติจริงได�เปFนไปตามท่ีบุคคลคาดหวัง 2. ความพึงพอใจหมายถึงระดับความสําเร็จท่ีเปFนไปตามความต�องการ            3. ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีงานได�เปFนไปตาม หรือตอบสนองต�อคุณค�าของบุคคล โดยสรุปความพึงพอใจเปFนความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเปFนความรู�สึกพอใจจะเกิดข้ึนต�อเม่ือ  บุคคลนั้นได�รับในสิ่งท่ีตนเองต�องการ หรือเปFนไปตามเปUาหมายท่ีตนเองต�องการซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกต�างกันย�อมข้ึนอยู�กับปnจจัยหรืองค ประกอบต�างๆ กัน ความสําคัญของความพึงพอใจ สาโรช  ไสยสมบัติ (2544, 15) กล�าวถึง ความสําคัญของความพึงพอใจว�า ความพึงพอใจ เปFนปnจจัยสําคัญ ท่ีช�วยให�งานประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะอย�างยิ่งงานเก่ียวกับการให�บริการ ซ่ึงเปFนปnจจัยสําคัญประการแรกท่ีเปFนตัวบ�งชี้ถึงความเจริญก�าวหน�าของงานบริการก็คือ จํานวนผู�มาใช�บริการ  ดังนั้นผู�บริหารชาญฉลาดจึงควรอย�างยิ่งท่ีจะต�องศึกษาให�ลึกซ้ึงถึงปnจจัยและองค ประกอบต�างๆ ท่ีจะทําให�เกิดความพึงพอใจท้ังผู�ปฏิบัติงานและผู�มาใช�บริการ เพ่ือใช�เปFนแนวทางในการบริหารองค กรให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ท่ีสูงท่ีสุด จากความสําคัญดังกล�าวสรุปได�ว�า หากบุคคลมีความพึงพอใจย�อมส�งผลต�อความเจริญก�าวหน�าของหน�วยงาน ตลอดจนทําให�เกิดความศรัทธาในหน�วยงานต�อไป ลักษณะของความพึงพอใจ  ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญต�อการดําเนินงานบริการเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงลักษณะท่ัวไปมีดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 : 24-37) 1. ความพึงพอใจเปFนการแสดงออกทางอารมณ  และความรู�สึกในทางบวกของบุคคลต�อสิ่ง หนึ่งสิ่งใด บุคคลจําเปFนต�องปฏิสัมพันธ กับสิ่งแวดล�อมรอบตัว การตอบสนองความต�องการส�วนบุคคลด�วยการโต�ตอบกับบุคลอ่ืนและสิ่งต�าง ๆ ในชีวิตประจําวันทําให�แต�ละคนมีประสบการณ การเรียนรู� สิ่งท่ีจะได�รับตอบแทนแตกต�างกันไปในสถานการณ การบริการก็เปFนเช�นเดียวกัน บุคคลรับรู�หลายสิ่งหลายอย�างเก่ียวกับการบริการ ไม�ว�าจะเปFนประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซ่ึงประสบการณ  ท่ีได�รับจากการสัมผัสบริการต�าง ๆ หากเปFนไปตามความต�องการของผู�รับบริการ โดยสามารถทําให�ผู�รับบริการได�รับสิ่งท่ีคาดหวังก็ย�อมก�อให�เกิดความรู�สึกท่ีดีและพึงพอใจ             2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต�างระหว�างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีได�รับ 



16  จริงในสถานการณ บริการ ก�อนท่ีประชาชนจะมาใช�บริการใดก็ตามมักจะมีจากลักษณะของความพึงพอใจดังกล�าวสรุปได�ว�า ความพึงพอใจมีอยู� 2 ลักษณะคือ ความพึงพอใจท่ีเกิดจากอารมณ ในขณะท่ีเข�ารับบริการ และความพึงพอใจท่ีต�องพิจารณา ในหลาย ๆ ด�าน การวัดความพึงพอใจ  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2543, 185) ได�กล�าวว�าเทคนิค Lickert ท่ีสามารถนําไปใช�วัดกับความพึงพอใจ และทัศนคติอ่ืนๆ ได� และให�ความเท่ียงตรงสูง วิธีการโดยท่ัวไปมีดังต�อไปนี้  1. การใช�แบบสอบถาม เปFนวิธีท่ีนิยมแพร�หลายวิธีหนึ่ง โดยขอร�องให�ผู�ท่ีเราต�องการแสดงความคิดเห็นในแบบฟอร ม ท่ีกําหนดคําตอบให�เลือกหรือตอบคําถามอิสระคําถามท่ีถามอาจจะถามเก่ียวกับเรื่อง การบริหารความสัมพันธ  สวัสดิการขององค กรท่ีผู�ตอบแบบสอบถามทํางานอยู� หรืออ่ืนๆ แล�วนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห หาข�อสรุปท่ีแน�นอนต�อไป 2. วัดโดยการสัมภาษณ  ซ่ึงวิธีนี้จะต�องใช�เทคนิคและการวางอุบายอย�างมาก มิฉะนั้นจะได�คําตอบ ซ่ึงมีความไม�เท่ียงตรง หรือไม�มีผล 3. การสังเกต วิธีนี้ไม�ค�อยแพร�หลาย และไม�สามารถทําได�ในองค การท่ีมีผู�ปฏิบัติงานมากๆ คงทําได�ในองค การท่ีมีผู�ปฏิบัติงานไม�มากนัก ซ่ึงวิธีนี้ผู�สังเกตต�องใช�ความพยายามอย�างสูงและต�องใช�เวลาและความถ่ีในการสังเกตอย�างท่ัวถึง จากแนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ผู�ศึกษาสรุปได�ว�า ความพึงพอใจเปFนความหมายของความรู�สึกในทางบวกของบุคคล ซ่ึงเปFนความสุขท่ีได�รับจากสิ่งท่ีคาดหวัง หากสิ่งท่ีได�รับเปFนไปตามท่ีต�องการ หรือดีกว�าท่ีคาดหวังไว�ความพึงพอใจจะมีมาก ลักษณะของความพึงพอใจผู�ศึกษามองว�า มีอยู� 2 ด�าน 1. ด�านผู�ให� ซ่ึงมีความคาดหวังว�าผู�รับจะพึงพอใจ 2. ด�านผู�รับ ซ่ึงคาดหวังว�าจะพอใจในสิ่งท่ีได�รับต�อความคาดหวัง ซ่ึงต�างก็มีความคาดหวังต�อความพึงพอใจด�วยกันท้ังสองฝrาย 2.1.4 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการกระจายอํานาจ  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง สภาวะท่ีหน�วยงานหรือชุมชนระดับล�างมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับแนวทางและวิธีการดําเนินกิจกรรมของตนเองได�อย�างกว�างขว�าง  การกระจายอํานาจเปFนสภาวะท่ีตรงกันข�ามกับ “การรวมอํานาจ” (Centralization)  ซ่ึงเปFนสภาวะท่ีหน�วยงานระดับบนสุดหรือองค การระดับสูงเปFนผู�กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ในทุกเรื่อง  ความหมายของการกระจายอํานาจ  ความหมายของการกระจายอาจนั้น  ได�มีนักวิชาการให�ความหมายหรือนิยามไว�หลายท�านส�วนใหญ�จะมีหลักการสําคัญคล�ายกัน แต�แตกต�างกันบ�างในรายละเอียดปลีกย�อยเท�านั้น   



17   การกระจายอํานาจ คือ การกระจายอํานาจการตัดสินใจท้ังทางด�านการบริหารและการเงินจากส�วนกลางไปสู�ส�วนภูมิภาคและท�องถ่ิน และหมายความรวมถึงการมอบอํานาจ ซ่ึงได�แก�การท่ีผู�มอบอํานาจยังทรงไว�ซ่ึงความรับผิดชอบต�อผลท่ีเกิดข้ึน  จากการตัดสินใจหรือการดําเนินงานของผู�รับผิดชอบอํานาจ และมีขอบเขตจํากัด  คือ เปFนความรับผิดชอบเฉพาะผู�ได�รับมอบอํานาจโดยตรงระดับเดียวกันเท�านั้น ไม�สามารถให�ระดับรองลงมาไปได� และหมายถึงการแบ�งอํานาจและการโอนอํานาจซ่ึงได�แก� การกระจายอํานาจระดับบนไปสู�ระดับรอง ๆ ลงไป ผู�รับมอบอํานาจต�องรับผิดชอบต�อการดําเนินการตัดสินใจของตนเอง (โฆษิต ปn{นเป|}ยมรัษฎ  และคณะ,2534 อ�างถึงใน โกวิทย  พวงงาม 2550, 21)  ในส�วนของ (ธเนศวร  เจริญเมือง 2535, 60-61) ได�เขียนบทความเรื่องการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ินโดยมีแนวคิดหรือทัศนะการกระจายอํานาจไว�อย�างน�าสนใจ ดังนี้  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง  ระบบบริหารประเทศท่ีเปsดโอกาสให�ท�องถ่ินต�าง ๆ มีอํานาจในการจัดการดูแลกิจการหลาย ๆ ด�านของตนเอง ไม�ใช�ปล�อยให�รัฐบาลกลางรวมศูนย อํานาจในการจัดกิจกรรมแทบทุกอย�างของท�องถ่ิน กิจกรรมท่ีท�องถ่ินมีสิทธิจัดการดูแลมักจะได�แก� ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตทรัพย สิน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม  ส�วนกิจกรรมใหญ� ๆ 2 อย�างท่ีรัฐบาลกลางควบคุมไว�เด็ดขาดก็คือ ทหารและการต�างประเทศ  ขอบเขตของการดูแลกิจกรรมในท�องถ่ินแต�ละประเทศแตกต�างกันไป ในรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของแต�ละประเทศ แต�ส�วนท่ีเหมือนกันและมีความสําคัญอย�างยิ่งก็คือ รัฐบาลกลางมิได�รวมศูนย อํานาจการดูแลจัดการแทบทุกอย�างไว�ท่ีตัวเอง แต�ปล�อยให�ท�องถ่ินมีบทบาทและอํานาจในการกําหนดลักษณะต�าง ๆ ในท�องถ่ินของตนเอง  ในแง�นี้การจัดการบริหารประเทศดังกล�าวนับว�าเปFนสิ่งท่ีมีเหตุผล ท้ังนี้เพราะประเทศหนึ่ง ๆ มีชุมชนมากมายรวมกัน  มีอาณาเขตบริเวณกว�างใหญ�  มีประชากรจํานวนมาก  แต�ละชุมชนก็มีปnญหาต�าง ๆ มากมายแตกต�างกัน จึงเปFนการยากท่ีคนในท�องถ่ินจะเข�าใจอย�างลึกซ้ึงได�  และสามารถจัดเวลาไปดูแลและแก�ไขกิจการทุกอย�างได�อย�างมีประสิทธิภาพ  การเปsดโอกาสให�แต�ละท�องถ่ินดูแลจัดการปnญหาระดับท�องถ่ินจึงมีค�าประโยชน สําคัญอย�างน�อย 5 ด�าน คือ  1. แบ�งเบาภาระของรัฐบาลกลาง 2. ทําให�ปnญหาในแต�ละท�องถ่ินได�รับการแก�ไขปรับปรุงได�อย�างมีประสิทธิภาพ และเปFนไปตามความต�องการของคนในท�องถ่ินนั้น           3. ส�งเสริมให�คนแต�ละท�องถ่ินได�แสดงความสามารถพัฒนาบทบาทของตนเองในการดูแลรับผิดชอบท�องถ่ินของตนเอง 



18            4. เปFนพ้ืนฐานสําคัญของคนในท�องถ่ินในการก�าวข้ึนไปดูแลแก�ไขปnญหาระดับชาติ  5. เสริมสร�างความม่ันคงและเข�มแข็งให�แก�ชุมชนและท้ังประเทศเนื่องจากปnญหาต�าง ๆ ได�รับการแก�ไข สังคมมีความม่ังคงและเจริญก�าวหน�า ประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาทในการจัดการดูแลสังคมของตนเอง  การกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่องของรัฐหรือองค กรปกครองส�วนกลางไปให�ชุมชนซ่ึงต้ังอยู�ในท�องถ่ินต�าง ๆ ของประเทศหรือหน�วยงานบางหน�วยงานรับผิดชอบ จัดทําอย�างเปFนอิสระจากการปกครองส�วนกลาง (โกวิทย   พวงงาม2550,16-17)  เห็นว�าการกระจายอํานาจ มี 2 รูปแบบ คือ   1. การกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน หรือการกระจายอํานาจตามอาณาเขต หมายถึง การมอบอํานาจให�แก�ท�องถ่ินจัดทํากิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่องภายในเขตของแต�ละท�องถ่ินและท�องถ่ินมีอิสระในการปกครองตนเองพอสมควร  2. การกระจายอํานาจตามบริการหรือการกระจายอํานาจทางเทคนิค หมายถึง การโอนการบริการสาธารณะบางกิจการของรัฐหรือองค กรปกครองส�วนกลาง ไปให�หน�วยงานบางหน�วยงานรับผิดชอบจัดทําแยกต�างหากและอย�างเปFนอิสระ โดยปกติแล�วจะเปFนกิจการซ่ึงการจัดทําต�องอาศัยความรู�ความชํานาญทางเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งเปFนพิเศษ เช�น การสื่อสารวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน  การผลิตกระแสไฟฟUา เปFนต�น  จากความหมายของการกระจายอํานาจสรุปได�ว�า การกระจายอํานาจ หมายถึง การท่ีรัฐบาลส�วนกลางกระจายอํานาจท้ังการเมืองและบริหารในระดับท�องถ่ินให�แก�หน�วยงานบริการราชการส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ท�องถ่ินดําเนินกิจการสาธารณะให�ตรงกับความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินนั้น ลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจ  การกระจายอํานาจการปกครองให�แก�ท�องถ่ิน  มีลักษณะสําคัญ  ดังนี้           1. มีการจัดต้ังองค การเปFนนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนจากส�วนกลาง หน�วยการปกครองส�วนท�องถ่ินเหล�านี้มีงบประมาณและทรัพย สินเปFนของตนเองต�างหากและไม�ข้ึนตรงกับหน�วยการบริหารราชการส�วนกลาง ส�วนกลางมีเพียงแต�ควบคุมดูแลให�ปฏิบัติหน�าท่ีเปFนไปตามกฎหมายเท�านั้น           2. มีการเลือกต้ังสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินท้ังหมดหรือบางส�วนเพ่ือเปsดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการปกครองตนเองอย�างใกล�ชิด ถ�าไม�มีการเลือกต้ังคณะผู�ปกครองท�องถ่ินเลยก็ไม�นับว�าเปFนการกระจายอํานาจปกครองให�แก�ท�องถ่ินอย�างแท�จริง           3. มีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองได�ตามสมควร การกระจายอํานาจการปกครองนั้น ต�องกําหนดให�หน�วยการปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจอิสระในการบริหารงานหรือจัดทํากิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายได�เองพอสมควร คือ มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการและดําเนินการได�เองด�วยงบประมาณและเจ�าหน�าท่ีของตนเอง 



19            4. มีงบประมาณและสร�างรายได�ของท�องถ่ินของตนเอง ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองนั้น  หน�วยการปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมีงบประมาณของตนเองซ่ึงแยกออกต�างหากจากส�วนกลาง โดยมีรายได�จากการจัดเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียมต�าง ๆและทรัพย สิน ตลอดจนเงินอุดหนุน(ถ�ามี) เพ่ือเปFนค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจการต�าง ๆ   5. มีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานท่ีเปFนของท�องถ่ินของตนเอง นอกจากมีงบประมาณแยกออกเปFนสัดส�วนของตนเองแล�ว การกระจายอํานาจการปกครองนั้น จะต�องมีเจ�าหน�าท่ีอันเปFนพนักงานของตนเองเปFนส�วนใหญ�หรือท้ังหมด เจ�าหน�าท่ีเหล�านั้นมิได�ข้ึนอยู�ในสังกัดกระทรวง ทบวงในส�วนกลางโดยตรง แต�เปFนเจ�าหน�าท่ีของท�องถ่ินแต�ละแห�งนั้นเอง  จากลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจสรุปได�ว�าการกระจายอํานาจเปFนการบริหารจัดการบ�านเมืองของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดยลดบทบาทของรัฐในราชการบริหารส�วนกลางซ่ึงรวมไปถึงราชการส�วนภูมิภาคซ่ึงเปFนตัวแทนของราชการส�วนกลางด�วย ให�เหลือแต�ภารกิจหลักท่ีต�องทําเท�าท่ีจําเปFนและเพ่ิมบทบาทให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินเข�าดําเนินการแทน จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการกระจายอํานาจ ผู�ศึกษาสรุปความเข�าใจได�ว�า การกระจายอํานาจ คือ การมอบอํานาจให�หน�วยย�อยท่ีมีอํานาจระดับรองลงไป ดูแลจัดการกําหนดกิจกรรมของงานบริหารจากศูนย รวมอํานาจหรือสํานักงานใหญ�ด�วยการกําหนดให�มีอํานาจและบทบาทหน�าท่ีในขอบเขตท่ีรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจดําเนินกิจกรรมในขอบเขตอํานาจของตนได�อย�างอิสระ มาตรา 249 ภายใต�บังคับมาตรา 1 ให�มีการจัดการปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักแห�งการ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในท�องถ่ิน ท้ังนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกฎหมายบัญญัติการจัดต้ังองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในรูปแบบใดให�คํานึงถึงเจตนารมณ ของประชาชนในท�องถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในด�านรายได�จํานวนและความหนาแน�นของประชากร และพ้ืนท่ีท่ีต�องรับผิดชอบ ประกอบกัน มาตรา 250 องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ี และอํานาจดูแล และจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย�างยั่งยืน รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให�เปFนหน�าท่ี และอํานาจโดยเฉพาะขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ หรือให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปFนหน�วยงานหลักในการดําเนินการใดให�เปFนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงต�องสอดคล�องกับรายได�ของ2.1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง รัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560   รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได�ตราไว�หมวด 14 การปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังนี้  



20  องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล�าวอย�างน�อยต�องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหน�าท่ี และอํานาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกับหน�าท่ีและอํานาจดังกล�าวของส�วนราชการ ให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเปFนหน�าท่ี และอํานาจขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ถ�าการร�วมดําเนินการกับเอกชน หรือหน�วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให�เอกชน หรือหน�วยงานของรัฐดําเนินการ จะเปFนประโยชน แก�ประชาชนในท�องถ่ินมากกว�า การท่ีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะดําเนินการเอง องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะร�วมหรือมอบหมายให�เอกชนหรือหน�วยงานของรัฐดําเนินการนั้น ก็ได�รัฐต�องดําเนินการให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีรายได�ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ังส�งเสริม และพัฒนาการหารายได�ขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือให�สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได�อย�างเพียงพอ ในระหว�างท่ียังไม�อาจดําเนินการได� ให�รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินไปพลางก�อนกฎหมายตามวรรคหนึ่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ต�องให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงต�องทําเพียงเท�าท่ีจําเปFนเพ่ือการคุ�มครองประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ิน หรือประโยชน ของประเทศเปFนส�วนรวม การปUองกันการทุจริตและการใช�จ�ายเงินอย�างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต�างขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ และต�องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปUองกันการขัดกันแห�งผลประโยชน  และการปUองกันการก�าวก�ายการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการส�วนท�องถ่ินด�วย มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เปFนไปตามท่ีกฎหมาย บัญญัติซ่ึงต�องใช�ระบบคุณธรรมและต�องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปFนของแต�ละท�องถ่ินและองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ การจัดให�มีมาตรฐานท่ีสอดคล�องกันเพ่ือให�สามารถพัฒนาร�วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว�างองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกันได� มาตรา 252 สมาชิกสภาท�องถ่ินต�องมาจากการเลือกต้ังผู�บริหารท�องถ่ินให�มาจากการเลือกต้ังหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท�องถ่ินหรือในกรณีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษจะให�มาโดยวิธีอ่ืนก็ได� แต�ต�องคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนด�วย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเลือกต้ังและผู�มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และหลักเกณฑ และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน ให�เปFนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงต�องคํานึงถึงเจตนารมณ ในการปUองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญด�วย มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สภาท�องถ่ิน และผู�บริหารท�องถ่ินเปsดเผยข�อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให�ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนร�วมด�วย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 



21 มาตรา 254 ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีสิทธิเข�าชื่อกันเพ่ือเสนอข�อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ินได�ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติองค;การบริหารส3วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562  สรุปพอสังเขป ดังนี ้มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ "จังหวัด" หมายความว�า จังหวัดตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  "อําเภอ" หมายความว�า อําเภอตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน และให�หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอด�วย "ข�าราชการองค การบริหารส�วนจังหวัด" หมายความว�า ข�าราชการท่ีปฏิบัติกิจการขององค การบริหารส�วนจังหวัดและได�รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหน�งในงบประมาณท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัดกําหนดข้ึน  "ราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน" หมายความว�า เทศบาล สุขาภิบาล องค การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน นอกจากองค การบริหารส�วนจังหวัด  "ข�อบัญญัติ" หมายความว�า ข�อบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด  "รัฐมนตรี" หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 7  ในจังหวัดหนึ่งให�มีองค การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด�วยสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดและนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด และมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีบัญญัติไว� ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน มาตรา 8  ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนนิติบุคคลและเปFนราชการส�วนท�องถ่ินเขตขององค การบริหารส�วนจังหวัดได�แก�เขตจังหวัด (1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (2) การสนับสนุนองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน (3) การประสานและให�ความร�วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน (4) การแบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต�องแบ�งให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน มาตรา 9 สภาองค การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด�วยสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน           มาตรา 17 ภายใต�บังคับ มาตรา 16 ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้ 



22  (5) การคุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาปrาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (6) การจัดการศึกษา (7) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชน (8) การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน (9) การส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (10)  การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย (11)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (12)  การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต�าง ๆ (13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส�งท้ังทางบกและทางน้ํา (14)  การส�งเสริมการท�องเท่ียว (15)  การพาณิชย  การส�งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม�ว�าจะดําเนินการเองหรือ ร�วมกับบุคคลอ่ืน หรือร�วมสหการ (16)  การสร�างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต�อระหว�างองค กรปกครองส�วน ท�องถ่ินอ่ืน (17)  การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง (18)  การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน (19)  การจัดให�มีโรงพยาบาล การศึกษาพยาบาล การปUองกันและควบคุมโรคติดต�อ  (20)  การจัดให�มีพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ (21)  การขนส�งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร (22)  การปUองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (23)  การจัดให�มีระบบรักษาความสงบเรียบร�อยในจังหวัด (24)  การจัดทํากิจการใดอันเปFนอํานาจหน�าท่ีขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�ในเขต  และกิจการนั้นเปFนการสมควรให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการ หรือให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด (25)  สนับสนุนหรือช�วยเหลือส�วนราชการ หรือองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนา ท�องถ่ิน (26)  การให�บริการแก�เอกชน ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค กร ปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน (27)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส (28)  จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให� เปFนอํานาจและหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัด 



23  (29)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปFนผลประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ กําหนด มาตรา 35 ให�สภาองค การบริหารส�วนจังหวัดมีนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดคนหนึ่งซ่ึง มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน             มาตรา 35/5 นายกองค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้             (1) กําหนดนโยบายไม�ขัดต�อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค การ บริหารส�วนจังหวัดให�เปFนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อบัญญัติ และนโยบาย             (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัด             (3) แต�งต้ังและถอดถอนรองนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด และท่ีปรึกษาองค การบริหารส�วนจังหวัด             (4) วางระเบียบเพ่ือให�งานขององค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนไปด�วยความเรียบร�อย             (5) รักษาการให�เปFนไปตามข�อบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด             (6) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน มาตรา 44 ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให�นายกองค การบริหารส�วนจังหวัด  รองนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด ปลัดองค การบริหารส�วนจังหวัด รองปลัดองค การบริหารส�วนจังหวัดและข�าราชการองค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 44/1 นายกองค การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด หรือ ผู�ซ่ึงนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดมอบหมาย มีสิทธิเข�าประชุมสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดและมีสิทธิแถลงข�อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหน�าท่ีของตนต�อท่ีประชุม แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มาตรา 44/2 สมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดจํานวนไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามของ จํานวนสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดท้ังหมดเท�ามีอยู� มีสิทธิเข�าชื่อเสนอญัติขอเปsดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด เพ่ือให�นายกองค การบริหารส�วนจังหวัดแถลงข�อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปnญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการองค การบริหารส�วนจังหวัดโดยไม�ลงมติ มาตรา 45 องค การบริหารส�วนจังหวัด มีอํานาจหน�าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค การ บริหารส�วนจังหวัด ดังต�อไปนี้  (1) ตราข�อบัญญัติโดยไม�ขัดหรือแย�งต�อกฎหมาย (2) จัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 



24  (3) สนับสนุนสภาตําบล และราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน (4) ประสานและให�ความร�วมมือ ในการปฏิบัติหน�าท่ีของสภาตําบล และราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน  (5) แบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต�องแบ�งให�แก�สภาตําบลและราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน (6) อํานาจหน�าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด       พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  (6/1) ให�ความช�วยเหลือ ส�งเสริม และสนับสนุนในการดูแลการาจราจรและการรักษาความสงบเรียบร�อย (7) คุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม   (7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปnญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ ท�องถ่ิน (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปFนอํานาจหน�าท่ีของราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�ในเขตองค การบริหารส�วนจังหวัด และกิจการนั้นเปFนการสมควรให�ราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการหรือให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให�เปFนอํานาจหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัดบรรดาอํานาจหน�าท่ีใดซ่ึงเปFนของราชการส�วนกลางหรือราชการส�วนภูมิภาค อาจมอบให�องค การบริหารส�วนจังหวัดปฏิบัติได� ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 45/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัด ต�องเปFนไป เพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีและให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัดการจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปsดเผยข�อมูล ข�าวสาร   ท้ังนี้ ให�เปFนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น และหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด มาตรา 46 องค การบริหารส�วนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปFนอํานาจหน�าท่ีของราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือองค การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนท่ีอยู�นอกเขตจังหวัดได�เม่ือได�รับความยินยอมจากราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือองค การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 50 การดําเนินกิจการขององค การบริหารส�วนจังหวัดท่ีมีลักษณะเปFนการพาณิชย อาจทําได�โดยการตราเปFนข�อบัญญัติ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด มาตรา 51 ข�อบัญญัติจะตราข้ึนได�ในกรณี ดังต�อไปนี้ 



25  (2) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติให�องค การบริหารส�วนจังหวัดตราข�อบัญญัติ หรือให�มีอํานาจตราข�อบัญญัติ มาตรา 56 ข�อบัญญัติให�ใช�บังคับได�ในเขตขององค การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับข�อบัญญัติท�องถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัดนั้นให�องค การบริหารส�วนจังหวัดปsดประกาศข�อบัญญัติท่ีประกาศใช�บังคับแล�วไว� ณ ท่ีทําการองค การบริหารส�วนจังหวัดโดยเปsดเผยเพ่ือให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� (3) การดําเนินการพาณิชย ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตามมาตรา 50 ในข�อบัญญัติจะกําหนดโทษผู�ละเมิดข�อบัญญัติไว�ด�วยก็ได� แต�ห�ามมิให�กําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เปFนอย�างอ่ืน  มาตรา 52 ร�างข�อบัญญัติจะเสนอได�ก็แต�โดยนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด สมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด หรือราษฎรผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค การบริหารส�วนจังหวัดตามกฎหมายเก่ียวกับการเข�าชื่อให�สภาท�องถ่ินพิจารณาออกข�อบัญญัติท�องถ่ิน การเสนอร�างข�อบัญญัติเก่ียวกับการเงินท่ีจะต�องมีคํารับรองของนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด (1) เพ่ือปฏิบัติการให�เปFนไปตามหน�าท่ีขององค ์การบริหารส�วนจังหวัดท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 58 งบประมาณรายจ�ายขององค การบริหารส�วนจังหวัดให�ทําเปFนข�อบัญญัติ ถ�าข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป|งบประมาณออกไม�ทันป|งบประมาณใหม� ให�ใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายในป|งบประมาณท่ีแล�วนั้นไปพลางก�อน  งบประมาณรายจ�ายจะมีได�เฉพาะในเรื่อง ดังต�อไปนี้  (1) กิจการท่ีระบุไว�ในมาตรา 45 และมาตรา 46  (2) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  มาตรา 59 ถ�าในป|ใดจํานวนเงินท่ีได�อนุมัติไว�ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป|งบประมาณไม�พอสําหรับการใช�จ�ายประจําป| หรือมีความจําเปFนท่ีจะต�องต้ังงบประมาณรายจ�ายข้ึนใหม�ในระหว�างป| ให�ทําเปFนข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  มาตรา 60 ภาษีบํารุงท�องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปUายอากรการฆ�าสัตว  และผลประโยชน อ่ืนอันเกิดจากการฆ�าสัตว ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดเก็บเปFนรายได�ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น และให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดสรรให�สภาตําบลตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  มาตรา 61 ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต และล�อเลื่อนท่ีจัดเก็บได�ในจังหวัดใด ให�จัดสรรให�แก�องค การบริหารส�วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายว�าด�วยการนั้น 



26   มาตรา 62 ภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได�ในจังหวัดใด ให�ส�งมอบให�องค การบริหารส�วนจังหวัดร�อยละห�าของภาษีท่ีจัดเก็บได�  มาตรา 63 ค�าภาคหลวงแร�ตามกฎหมายว�าด�วยแร� และค�าภาคหลวงปsโตรเลียมตามกฎหมายว�าด�วยปsโตรเลียม ท่ีได�มีการจัดเก็บตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น ในเขตองค การบริหารส�วนจังหวัดใดให�จัดสรรให�แก�องค การบริหารส�วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 64 องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจออกข�อบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองค การบริหารส�วนจังหวัดจากสถานค�าปลีกในเขตจังหวัด ดังต�อไปนี้  (1) น้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคล�ายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคล�ายกัน หรือก7าซปsโตรเลียมท่ีใช�เปFนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต  โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได�ไม�เกินลิตรละสิบสตางค  สําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละไม�เกินสิบสตางค สําหรับก7าซปsโตเลียม (2) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได�ไม�เกินมวนละสิบสตางค  ราคาจําหน�ายปลีกท่ีเพ่ิมข้ึนตามวรรคหนึ่งไม�ถือว�าเปFนการต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยการกําหนดราคาสินค�าและปUองกันการผูกขาด มาตรา 65 องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจออกข�อบัญญัติเรียกเก็บค�าธรรมเนียมบํารุงองค การบริหารส�วนจังหวัดจากผู�พักในโรงแรมตามกฎหมายว�าด�วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ  วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 66 องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจออกข�อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและค�าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไม�เกินร�อยละสิบของภาษีอากรและค�าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทสําหรับในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน ดังต�อไปนี้ (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร (2) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว�าด�วยสุรา (3) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล�นการพนันตามกฎหมายว�าด�วย การพนัน ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให�ปnดท้ิง  ภาษีอากรและค�าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให�ถือเปFนภาษีอากรและค�าธรรมเนียมตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น  มาตรา 67 องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจออกข�อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยให�กําหนดเปFนอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสําหรับในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน ดังต�อไปนี้  (1) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอัตรา ร�อยละศูนย  ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดเก็บในอัตราร�อยละศูนย  



27   (2) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดเก็บหนึ่งในเก�าของอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรานี้ ให�ถือเปFนภาษีมูลค�าเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 68 กิจการใดท่ีกฎหมายบัญญัติให�เทศบาลเปFนผู�ดําเนินการถ�ากิจการนั้นอยู�ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนพนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับเนื่องในกิจการเช�นว�านั้นให�ถือเปFนรายได�ขององค การบริหารส�วนจังหวัด มาตรา 69  องค การบริหารส�วนจังหวัดอาจออกข�อบัญญัติเพ่ือเก็บค�าธรรมเนียมใด ๆ จากผู�ซ่ึงใช�หรือได�รับประโยชน จากบริการสาธารณะท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัดจัดให�มีข้ึนได�  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด มาตรา 70 ให�การจัดเก็บภาษีอากรและค�าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให�นายกองค การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดปลัดองค การบริหารส�วนจังหวัด และรองปลัดองค การบริหารส�วนจังหวัด เปFนพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงมีอํานาจและหน�าท่ีปฏิบัติการตามกฎหมาย เว�นแต�กฎหมายว�าด�วยการนั้นจะได�บัญญัติไว�เปFนอย�างอ่ืน ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค�างชําระ ให�ปลัดองค การบริหารส�วนจังหวัดหรือหัวหน�าส�วนราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย สินของผู�ต�องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได�โดยมิต�องขอให�ศาลออกหมายยึดหรือมีคําสั่ง  ท้ังนี้ เม่ือได�รับความเห็นชอบจากนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดแล�ว วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย สินดังกล�าวในวรรคสอง ให�ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งโดยอนุโลม เงินท่ีได�จากการขายทอดตลาด เม่ือหักค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรค�างชําระแล�ว ถ�ามีเงินเหลือให�คืนแก�เจ�าของทรัพย สิน มาตรา 71 องค การบริหารส�วนจังหวัดจะมอบให�ส�วนราชการ ราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนเรียกเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต ค�าตอบแทนหรือรายได�อ่ืนใดเพ่ือองค การบริหารส�วนจังหวัดก็ได� ท้ังนี้ โดยให�คิดค�าใช�จ�ายได�ตามหลักเกณฑ  วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนจะมอบให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต ค�าตอบแทนหรือรายได�อ่ืนใดเพ่ือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนก็ได�  ท้ังนี้ โดยให�คิดค�าใช�จ�ายได�ตามหลักเกณฑ  วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  องค การบริหารส�วนจังหวัดจะมอบหมายให�เอกชนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ยกเว�นการเรียกเก็บภาษีอากรก็ได�  ท้ังนี้ ให�เปFนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



28  มาตรา 72 ทุกป|งบประมาณ ให�รัฐบาลจัดสรรเงินให�แก�องค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนเงินอุดหนุน มาตรา 73 องค การบริหารส�วนจังหวัดอาจมีรายได� ดังต�อไปนี้ (1) ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว� (2)ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว� (3)รายได�จากทรัพย สินขององค การบริหารส�วนจังหวัด (4)รายได�จากสาธารณูปโภคขององค การบริหารส�วนจังหวัด (5) รายได�จากการพาณิชย ขององค การบริหารส�วนจังหวัด (6) พันธบัตรหรือเงินกู�ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว� (7) เงินกู�จากกระทรวง ทบวง กรม องค การ หรือนิติบุคคลต�าง ๆซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (8) เงินอุดหนุนหรือรายได�อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน�วยงานของรัฐจัดสรรให� (9) เงินและทรัพย สินอย�างอ่ืนท่ีมีผู�อุทิศให� (10)รายได�อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให�เปFนขององค การบริหารส�วนจังหวัด มาตรา74 องค การบริหารส�วนจังหวัดอาจมีรายจ�าย ดังต�อไปนี้ (1) เงินเดือน (2) ค�าจ�าง (3) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ  (4) ค�าใช�สอย  (5) ค�าวัสดุ (6) ค�าครุภัณฑ  (7) ค�าท่ีดิน สิ่งก�อสร�าง และทรัพย สินอ่ืน ๆ (8) เงินอุดหนุน  (9) รายจ�ายอ่ืนใดท่ีจําเปFนต�องจ�ายในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือตามข�อผูกพัน หรือรายจ�ายตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว�  การจ�ายเงินขององค การบริหารส�วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หรือการนําเงินของกิจการท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนเจ�าของหรือเปFนหุ�นส�วนหรือถือหุ�นในกิจการนั้น ไปใช�จ�ายเพ่ือการฝ�กอบรมหรือดูงานในต�างประเทศของนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดเลขานุการนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองค การบริหารส�วนจังหวัด ประธานสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด รองประธานสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด จะกระทํามิได� เว�นแต�เปFนกรณีท่ีมีข�อตกลงหรือความร�วมมือกับหน�วยงาน



29  ในต�างประเทศหรือการฝ�กอบรมซ่ึงจัดโดยหน�วยงานของรัฐท่ีกําหนดให�มีการฝ�กอบรมหรือดูงานในต�างประเทศ ท้ังนี้ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด มาตรา 75 เงินเดือนและค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด นายกองค การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองค การบริหารส�วนจังหวัด และกรรมการสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด ให�เปFนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด มาตรา 76 การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย สิน การจัดหาผลประโยชน จากทรัพย สิน การดําเนินกิจการการพาณิชย ขององค การบริหารส�วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ�าง และการให�ได�รับสวัสดิการของข�าราชการองค การบริหารส�วนจังหวัดให�เปFนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งให�คํานึงถึงความเปFนอิสระความคล�องตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดด�วย มาตรา 77 ผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแล การปฏิบัติราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัดให�เปFนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข�อบังคับของทางราชการ เพ่ือการนี้ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนข�อเท็จจริง หรือสั่งให�องค การบริหารส�วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัดได� มาตรา 80 เพ่ือคุ�มครองประโยชน ของประชาชนในเขตองค การบริหารส�วนจังหวัด หรือประโยชน ของประเทศเปFนส�วนรวม ผู�ว�าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต�อรัฐมนตรีเพ่ือยุบสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดก็ได� เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมีอํานาจ ยุบสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดได�และให�แสดงเหตุผลไว�ในคําสั่งด�วย  อํานาจหน�าท่ีขององค;การบริหารส3วนจังหวัด 1.พระราชบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540  (แก�ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.  2562)มาตรา 45  องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน�าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค การบริหารส�วนจังหวัด  ดังต�อไปนี้ (1)  ตราข�อบัญญัติโดยไม�ขัดหรือแย�งต�อกฎหมาย             (2)  จัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (3) สนับสนุนสภาตําบลและส�วนราชการท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน (4) ประสานและให�ความร�วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีของสภาตําบลและราชการส�วน 



30  ท�องถ่ินอ่ืน (5) แบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต�องแบ�งให�สภาตําบล และราชการส�วนท�องถ่ิน อ่ืน (6) อํานาจหน�าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด  พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล (7) คุ�มครอง ดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(7ทวิ) บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปnญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปFนอํานาจหน�าท่ีของราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�ในเขต องค การบริหารส�วนจังหวัด และกิจการนั้นเปFนการสมควรให�ราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการหรือให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน กําหนดให�เปFนอํานาจหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัด 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต�บังคับมาตรา 16 ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (2) การสนับสนุนองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน (3) การประสานและให�ความร�วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีขององค กรปกครองส�วน ท�องถ่ินอ่ืน (4) การแบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต�องแบ�งให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน (5) การคุ�มครองดูแล และบํารุงรักษาปrาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  (6) การจัดการศึกษา (7) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (8) การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน (9) การส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (10)  การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม (11)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (12)  การจัดการสิ่งแวดบ�อมและมลพิษต�าง ๆ (13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส�งท้ังทางบกและทางน้ํา (14)  การส�งเสริมการท�องเท่ียว 



31 (15)  การพาณิชย  การส�งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม�ว�าจะดําเนินการเองหรือ ร�วมกับบุคคลอ่ืนหรือจาสหการ        (16) การสร�างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต�อระหว�างองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน  (17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง        (18) การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน   (19) การจัดให�มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปUองกันและควบคุโรคติดต�อ         (20) การจัดให�มีพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ         (21) การขนส�งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร        (22) การปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย        (23) การจัดให�มีระบบรักษาความสงบเรียบร�อยในจังหวัด         (24) จัดทํากิจการใดอันเปFนอํานาจและหน�าท่ีขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน ท่ีอยู�ในเขต และกิจกรรมนั้นเปFนการสมควรให�องค กรปกครองส�วนท้ิงถ่ินอ่ืนร�วมกัน ดําเนินการ หรือให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด        (25) สนับสนุนหรือช�วยเหลือส�วนราชการ หรือองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน         (26) การให�บริการแก�เอกชน ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรืองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน                  (27) การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส                  (28) การจัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให�เปFนอํานาจและหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัด                  (29) กิจการอ่ืนใดท่ีเปFนผลประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด             3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินเรื่อง กําหนดอํานาจ และหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัด ลงวันท่ี 13   สิงหาคม 2546  ข�อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดในการให�บริการสาธารณะในเขตจังหวัด                    (1) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีเกินศักยภาพองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 



32  อ่ืนในเขตจังหวัด                    (2) เปFนการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเปFนภาพรวมขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัด ท่ีมุ�งต�อประโยชน ของท�องถ่ินหรือประโยชน หรือประชาชนเปFนส�วนรวมและไม�เข�าไปดําเนินงานท่ีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการได�เอง                    (3) เข�าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเก่ียวต�อเนื่อง หรือมีผู�ท่ีได�รับประโยชน ในองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินมากกว�า 1 แห�งข้ึนไป             ข�อ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัด ตามข�อ 1 องค การบริหารส�วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพ่ือให�เปFนไปในลักษณะดังนี้ คือ                    (1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสร�างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท�องถ่ินในจังหวัดเพ่ือนําไปสู�การใช�จ�ายเงินประมาณในการพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีความสมดุลย และคุ�มค�าทางเศรษฐกิจ                    (2) การก�อสร�างและบํารุงรักษาโครงการท่ีเปFนโครงสร�างพ้ืนฐานขนาดใหญ�หรือมีการเก่ียวเนื่องกันหลายองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือในลักษณะท่ีเปFนเครือข�ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการท่ีดําเนินการโดยองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในจังหวัด                    (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม�เปFนการซํ้าซ�อนกับองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือขยายศักยภาพและมุ�งต�อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัด                    (4) การส�งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท�องเท่ียว การส�งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมของจังหวัด                    (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย�างยิ่งการทําหน�าท่ีเปFนองค กรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย รวมให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในจังหวัด                    (6) ให�บริการด�านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัด                    (7) ดําเนินการตามภารกิจท่ีได�รับการถ�ายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะอย�างยิ่งกิจกรรมถ�ายโอนท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัด มีหน�าท่ีท่ีต�องทํา  ข�อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให�แก�ราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค จะกระทําได�แต�เฉพาะกรณีท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีจะต�องดําเนินการเองแต�ไม�สามารถดําเนินการเองได� เนื่องจากเปFนงานปฏิบัติซ่ึงจะต�องใช�เทคนิควิชาการสูง และหน�วยงานของรัฐนั้นมี



33  ความสามารถท่ีจะดําเนินการได�ดีกว�าและผลของการให�การสนับสนุนนั้นจะเปFนประโยชน ต�อการดําเนินงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัด  4. กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 ลงวันท่ี 15 กันยายน  2541 ให�กิจการดังต�อไปนี้เปFนกิจการท่ีราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนสมควรให�องค การบริหารส�วนจังหวัด ร�วมดําเนินการหรือให�องค การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา              1. จัดให�มีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร             2. กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             3. บําบัดน้ําเสีย             4. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม             5. วางผังเมือง             6. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ซ่ึงอย�างน�อยต�องเปFนทางหลวงชนบทตามกฎหมายว�า ด�วยทางหลวง             7. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ํา             8. จัดให�มีท�าเทียบเรือ ท�าข�าม ท่ีจอดรถ และตลาด             9. ปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย             10.รักษาความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน             11.จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปnญญา ท�องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน             12.จัดให�มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา สถานพักผ�อนหย�อนใจ สวนสาธารณะ และ สวนสัตว  ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร             13.จัดให�มีการสังคมสงเคราะห และการสาธารณูปการ             14.ปUองกันและบําบัดรักษาโรค             15.จัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล             16.ส�งเสริมการท�องเท่ียว             17.ส�งเสริมและแก�ไขปnญหาการประกอบอาชีพ             18.กิจการท่ีได�รับการกําหนดไว�ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค การบริหาร ส�วนจังหวัด  สรุปได�ว�า บทบาท ตามอํานาจหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัดท่ีสามารถกระทําได� ต�องเปFนไปตามพระราชบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก�ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2562) มาตรา 45 พระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค กรปกครอง



34  ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต�บังคับมาตรา 16 ให�องค การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองและประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให�แก�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินเรื่อง กําหนดอํานาจ และหน�า ท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ ขององค การบริหารส�วนจังหวัด ลงวันท่ี  13          สิงหาคม 2546 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ลงวันท่ี 15  กันยายน 2541  โครงสร�างขององค;การบริหารส3วนจังหวัดพะเยา  ตามพระราชบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562  กําหนดโครงสร�างขององค การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด�วย สภาองค การบริหารส�วนจังหวัด (ฝrายนิติบัญญัติ) และนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด (ฝrายบริหาร) โดยมีข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีอ่ืนร�วมปฏิบัติงาน ซ่ึงรับเงินเดือนจากงบประมาณขององค การบริหารส�วนจังหวัดนั้น ข�าราชการส�วนจังหวัดมีนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนผู�ปกครองบังคับบัญชาและมีรองนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดกับปลัดองค การบริหารส�วนจังหวัดเปFนผู�ปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองค การบริหารส�วนจังหวัด  ดังนั้น องค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจึงมีโครงสร�างส�วนราชการ ดังนี้    



35     รูปภาพท่ี 2 โครงสร�างองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมา : (http://www.py-pao.go.th)  ซ่ึงแต�ละส�วนราชการในองค กรมีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้             1. สํานักปลัดองค การบริหารส�วนจังหวัด ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององค การบริหารส�วนจังหวัด และราชการท่ีมิได�กําหนดให�เปFนหน�าท่ีของกอง หรือส�วนราชการใด ในองค การบริหารส�วนจังหวัดโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในองค การบริหารส�วนจังหวัดให�เปFนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัด โดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้   1.1 ฝrายบริหารงานท่ัวไปมีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ          งานเลขานุการผู�บริหารงานรัฐพิธีงานบริหารบ�านเมืองท่ีดีงานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของสถานท่ีราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัด งานประสานงานหน�วยงานอ่ืนงานท่ีมิได�กําหนดให�อยู�ในความรับผิดชอบของกองราชการใดงานพัฒนาและส�งเสริมการเรียนรู�วิทยาศาสตร และดาราศาสตร    1.2 ฝrายบริหารงานบุคคล มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานข�อมูลข�าราชการ  



36 ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง เช�น ทะเบียนประวัติและประวัติในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีสามารถประมวลผลได�งานบรรจุและแต�งต้ังเปFนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป|การออกคําสั่งการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด งานเลขานุการคณะกรรมการข�าราชการองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยางานพัฒนาบุคลากรและการจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากรงานสวัสดิการข�าราชการและลูกจ�างงานบันทึกข�อมูลโปรแกรมบําเหน็จบํานาญ   1.3 ฝrายนิติการ  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานนิติการ งานตราข�อบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัดท่ีไม�ใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางนิติกรรมสัญญารับเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข งานรักษาความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งานส�งเสริมสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชนงานจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล งานรวบรวมข�อระเบียบกฎหมายท�องถ่ินงานเลือกต้ังนายกองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดงานกองทุนฟ�{นฟูสมรรถภาพท่ีจําเปFนต�อสุขภาพจังหวัดพะเยา  1.4 ฝrายพัฒนาส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปnญญาท�องถ่ินงานส�งเสริมการกีฬางานทํานุบํารุงศาสนาและส�งเสริมวัฒนธรรมงานการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพงานปรับปรุงสถานท่ีท�องเท่ียวงานประชาสัมพันธ   และส�งเสริมการท�องเท่ียวงานการพัฒนาและส�งเสริมการกีฬางานทํานุบํารุงซ�อมแซมปรับปรุงสนามกีฬางานสาธารณูปการและนันทนาการการจัดทําแผนงานพัฒนาส�งเสริมการท�องเท่ียว  1.5 ฝrายข�อมูลข�าวสารและสารสนเทศมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวางระบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร   งานพัฒนาระบบข�อมูลท่ีใช�ในสํานักงานให�เปFนข�อมูลเชิงบริหารเพ่ือใช�ในการตัดสินใจงานพัฒนาระบบอินเตอร เน็ตสําหรับให�บริการ งานจัดต้ังศูนย ข�อมูลข�าวสารงานฝ�กอบรมคอมพิวเตอร งานเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารผลงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  2. กองกิจการสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด   ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการประชุมสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดการประชุมกรรมการต�างๆ  ของสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด  การจัดทําระเบียบวาระการประชุมรายงานการประชุม  การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด หรือกรรมการต�างๆ ของสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด งานเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับการประชุม การต้ังกระทู�ถาม ข�อซักถามของสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดโดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  2.1ฝrายการประชุมมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการประชุมสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดและคณะกรรมการประจําสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดการจัดทําระเบียบวาระ



37  การประชุม งานเก่ียวกับกฎหมายระเบียบข�อบังคับการประชุมสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด งานแปรญัตติ  2.2 ฝrายกิจการสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน�ง คุณสมบัติของสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด เพ่ือประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด งานบริการให�ความร�วมมือสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดในการเสนอโครงการพัฒนา เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป| งานส�งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด งานสารบรรณของสภาท�องถ่ิน งานท่ีสมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดได�รับการขอความอนุเคราะห ให�ช�วยเหลือด�านต�างๆ  2.3 ฝrายส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนงานส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ินงานส�งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกิจการของท�องถ่ิน งานประชาสัมพันธ กิจการสภาองค การบริหารส�วนจังหวัด งานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู�การพัฒนาท�องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการการจัดทําเวทีการจัดทําแผนชุมชนระดับหมู�บ�าน/ชุมชนจัดทําแผนส�งเสริมการมีส�วนร�วม การจัดประชาคมการนําปnญหาความต�องการข�อเสนอแนะมาวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ โดยจัดทําเปFนโครงการบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสามป|จัดทําโครงการองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบประชาชน  3. กองแผนและงบประมาณ  ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิ เคราะห นโยบายและแผนงานการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัด การจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป| การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข�อมูลขององค การบริหารส�วนจังหวัดโดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  3.1 ฝrายนโยบายและแผนมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิเคราะห นโยบายและแผนงานจัดทําแผนพัฒนาสามป|และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดงานจัดทําโครงการท่ีมีการ           บูรณาการร�วมคิดร�วมทําการปฏิบัติงานร�วมกับส�วนราชการหรือองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกัน อุดหนุนงบประมาณองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น ด�านการวางแผน โครงสร�างพ้ืนฐานการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 



38   3.2 ฝrายงบประมาณและพัฒนารายได�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป|/ชั่วคราวงานแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณงานเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณงานโครงการเงินอุดหนุนงานโครงการพัฒนารายได�ขององค การบริหารส�วนจังหวัด 3.3 ฝrายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ มีหน�าท่ีความ รับผิดชอบเก่ียวกับงานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการงานสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดงานติดต�อประสานงาน ส�งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัด  4. กองคลัง  ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ�าย การรับ การนําส�งเงินการเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ�าง ค�าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต�างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได�และรายจ�ายต�างๆ การควบคุมการเบิกจ�าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป|โดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  4.1 ฝrายการเงิน มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานงานเบิกจ�าย รับเงิน นําส�ง เงินเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงินงานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกเงินงานเบิกจ�ายเงินเดือน ค�าจ�าง ค�าตอบแทน และเงินอ่ืนๆ งานควบคุมการเบิกจ�ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ�ายงานรับโอนเงินจากคลังจังหวัดงานจัดสรรเงินต�างๆ งานจัดทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป|งานจัดส�งเงินสมทบกกองทุนบําเหน็จบํานาญงานบันทึกข�อมูลโปรแกรมบําเหน็จบํานาญ  4.2 ฝrายบัญชีมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณสถานะทางการเงินงานบันทึกบัญชีและรายงานการเงินประจําเดือนนําเสนอผู�บริหารท�องถ่ินในเดือน  ถัดไปงานจัดสรรเงินรายได�งานทะเบียนคุมรายได�รายจ�ายทุกประเภทงานตรวจสอบบัญชีงานบันทึกข�อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร  บันทึกรายการข�อมูลงบประมาณประจําป|  บันทึกฐานข�อมูลผู�เสียภาษี  4.3 ฝrายเร�งรัดและจัดเก็บรายได�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนพัฒนารายได�งานออกข�อบัญญัติ อบจ. จัดเก็บภาษีและค�าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากการค�าน้ํามัน ยาสูบและ  ผู�เข�าพักในโรงแรมงานประชาสัมพันธ หลักเกณฑ และวิธีการจัดเก็บภาษี รายงานผลการจัดเก็บรายได�จัดทําทะเบียนคุมผู�ชําระภาษี  5. กองช�าง  ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข�อมูลทางด�านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก�อสร�าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก�อสร�างและซ�อม



39  บํารุง การควบคุมการก�อสร�างและซ�อมบํารุง งานแผนงานด�านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับ แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อุปกรณ  อะไหล� น้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  5.1 ฝrายสํารวจและออกแบบมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจออกแบบและจัดทําข�อมูลทางวิศวกรรมงานสํารวจออกแบบและเขียนแบบ งานบริการด�านงานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการ  และให�คําปรึกษาแก�ประชาชน และหน�วยงานอ่ืนงานวางแผนและจัดทําผังเมืองประเภทต�างๆงานประมาณราคาและกําหนดราคากลางงานก�อสร�างงานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต�างๆ  5.2 ฝrายก�อสร�างและซ�อมบํารุงมีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนและปฏิบั ติงานประจําป|งานจัดทําทะเบียนประวั ติโครงการถนน ขององค การบริหารส�วนจังหวัดงานตรวจสอบการก�อสร�าง  ซ�อมบํารุงงานแผนการควบคุมการปฏิบัติงานก�อสร�างและซ�อมบํารุง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานควบคุมการก�อสร�างและซ�อมแซมทางอาคาร สะพาน แหล�งน้ําอ่ืน ๆ งานแผนท่ีแสดงข�อมูลถนน และเส�นทางคมนาคมรายงานผลงานประจําป|เก่ียวกับการก�อสร�างถนนลาดยาง/คอนกรีต งานจัดสถานท่ี งานรัฐพิธีต�างๆ  5.3 ฝrายเครื่องจักรกลมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผนงานด�านวิศวกรรม เครื่องจักรกลประจําป|งานรวบรวมประวัติรถยนต และเครื่องจักรกลและประวัติการซ�อมบํารุงงานแผนงานและการควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุอุปกรณ   อะไหล�  น้ํามันเชื้อเพลิงงานดูแลบํารุงรักษา บริเวณศูนย เครื่องมือกล และบริเวณสํานักงาน  5.4 ฝrายพัฒนาชนบท และส�งเสริมการลงทุนมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานก�อสร�างและซ�อมบํารุงทางบกและทางน้ําท่ีได�รับการถ�ายโอนและจัดทําทะเบียนประวัติงานการส�งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมงานก�อสร�างและซ�อมบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําเชื่อมต�อระหว�างองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน งานจัดทําแผนการผลิตปุ�ยอินทรีย ประจํางวด การผลิต และรายงานผลการผลิตงานจัดทําแผนคลังสินค�า การควบคุมการเบิกจ�ายปุ�ยอินทรีย ออกจากคลังสินค�าและรายงานผล งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลประจําโรงงานและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานงานสารบรรณ งานธุรการงานวิจัย การตลาด และจัดทําสถิติงานจัดทําข�อบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องการบริหาร กิจการโรงงานผลิตปุ�ยอินทรีย   5.5 ฝrายสาธารณภัยและสิ่งแวดล�อมมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผนงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานจัดทําแผนปUองกันฝ�กซ�อมตามแผนปUองกันและภาพถ�ายกิจกรรม/โครงการ เอกสาร หลักฐานงานแจ�งเตือนประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการปUองกันและบรรเทา              



40 สาธารณภัยงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสนับสนุน จัดการวางแผนและการคุ�มครองดูแลและบํารุงรักษาปrาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมจัดทํากิจกรรมภาพถ�ายงานซ�อมแซมและบํารุงสิ่งสาธารณูปโภคและบริโภคงานแผนงาน/โครงการติดต้ังไฟฟUาสาธารณะงานแบบแปลน/แผนผังแสดงท่ีตั้งไฟฟUาสาธารณะ  6.หน�วยตรวจสอบภายใน  ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ�าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย สินและการทําประโยชน จากทรัพย สินขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาโดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  6.1 งานตรวจสอบภายใน และการจัดวางระบบ การตรวจฎีกาก�อนอนุมัติเบิกจ�ายเงินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการนําจุดอ�อนจากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในไปดําเนินการแก�ไข  6.2 งานแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายในทําหน�าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระงานจัดทําแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบครบทุกส�วนราชการ งานปฏิบัติตามข�อแนะนําของเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายใน  6.3 งานการตรวจสอบการพัสดุ งานจัดหาพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ งานตรวจสอบทรัพย สินและการหาประโยชน จากทรัพย สินขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยางานตรวจสอบการบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน หลักฐานทางบัญชี งานตรวจสอบการเบิกจ�ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส�งเงิน เอกสารแทนตัวเงิน  7. กองพัสดุและทรัพย สิน ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดซ้ือจัดจ�าง จัดหาพัสดุ งานจัดทําแผนจัดหาพัสดุงานซ�อมแซมบํารุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพย สิน งานเก่ียวกับการจําหน�ายพัสดุและทรัพย สินโดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  7.1 ฝrายพัสดุมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดซ้ือจัดจ�าง จัดหาพัสดุ จัดทําหลักฐานเอกสาร เช�น รายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ�างคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดหาพัสดุ หนังสือส�งประกาศ สัญญาการจัดซ้ือจัดจ�างงานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�างงานแต�งต้ังผู�แทนชุมชนหรือประชาคมเข�าร�วมเปFนกรรมการ จัดซ้ือจัดจ�าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษ งานทําสัญญา การส�งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา งานจัดทําปUายประชาสัมพันธ งานก�อสร�าง ในพ้ืนท่ี งานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําเดือน งานต�ออายุสัญญาจ�าง  งานเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ หรือสัญญาขาย 



41   7.2 ฝrายทรัพย สินมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานซ�อมแซมบํารุงรักษาพัสดุ         งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพย สินงานเก่ียวกับการจําหน�ายพัสดุและทรัพย สินงานควบคุม      การเบิกจ�ายพัสดุและทรัพย สิน (ประกาศองค การบริหารส�วนจังหวัดพะยา เรื่องกําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา, 2559) ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน องค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จึงเปFนหน�าท่ีและความรับผิดชอบของ ฝrายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ  ตามประกาศประกาศองค การบริหารส�วนจังหวัดพะยา เรื่องกําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา   2.1.6 สภาพท่ีตั้งของจังหวัดพะเยา  ข�อมูลท่ัวไปของจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยาจัดต้ังเม่ือวันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ.  2520  โดยแยกจากจังหวัดเชียงราย  ท่ีตั้งและอาณาเขต จังหวัดพะเยา เปFนจังหวัดชายแดน ต้ังอยู�ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยอาณาเขตติดต�อดังนี้   ทิศเหนือ           ติดต�อกับจังหวัดเชียงราย   ทิศใต�               ติดต�อกับจังหวัดลําปาง    ทิศตะวันออก      ติดต�อกับจังหวัดน�าน และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ทิศตะวันตก        ติดต�อกับจังหวัดลําปาง ภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของจังหวัดพะเยา เปFนท่ีราบสูง มีระดับความสูงต้ังแต� 300-1500 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีเทือกเขาอยู�ทางทิศตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต�และตอนกลางของพ้ืนท่ีจังหวัด มีเนื้อท่ีประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร� มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ�เปFนลําดับท่ี 15 ของภาคเหนือ   หน3วยการปกครอง  จังหวัดพะเยา  ประกอบด�วย อําเภอ 9 อําเภอ คือ เมืองพะเยา แม�ใจ เชียงคํา ดอกคําใต� ปง จุน เชียงม�วน ภูซางและภูกามยาว  แบ�งเปFน 68 ตําบล  780  หมู�บ�าน (อยู�ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  จํานวน  13  ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคําใต�  26  ชุมชน) 



42 องค การปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ประกอบด�วยองค การบริหารส�วนจังหวัด1  แห�ง  เทศบาลเมือง  2  แห�ง  เทศบาลตําบล  33 แห�ง  และองค การบริหารส�วนตําบล  36 แห�ง จํานวนประชากร  จังหวัดพะเยา  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  มีประชากรท้ังสิ้น  482,645  คน  เปFนชาย235,792  คน  หญิง  246,853  คน  มีจํานวนบ�านท้ังสิ้น  183,743  หลัง  ความหนาแน�นโดยเฉลี่ย76.18  คน/ตารางกิโลเมตร  ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา ท่ี จังหวัด/อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนตําบล จํานวนหมู3บ�าน จํานวนเทศบาลเมือง จํานวนเทศบาลตําบล จํานวนอบต.  จังหวัดพะเยา 482,645 68 780 2 33 36 1 อ.เมืองพะเยา 124,899 15 172 1 9 4 2 อ.ดอกคําใต� 70,405 12 99 1 3 7 3 อ.จุน 50,308 7 86 - 5 2 4 อ.เชียงคํา 77,194 10 135 - 4 7 5 อ.เชียงม�วน 19,039 3 34 - 1 2 6 อ.ปง 52,974 7 88 - 3 6 7 อ.แม�ใจ 34,296 6 66 - 6 1 8 อ.ภูซาง 32,114 5 59 - 1 4 9 อ.ภูกามยาว 21,416 3 41 - 1 3  ท่ีมา :ศูนย บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  2.2งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ณัฐฏ ภัทร   สัมฤทธิ์ (2558,7-8)  วิจัยการรับรู�เก่ียวกับหน�าท่ีและความจําเปFนขององค การบริหารส�วนจังหวัด พบว�า ประชาชนส�วนใหญ�มีภาพพจน ท่ีดีต�อ อบจ. และมองเห็นว�า อบจ. เปFนหนึ่งองค กรท่ีมีประโยชน ต�อประชาชนและต�อท�องถ่ิน ในยามท่ีประชาชนเดือดร�อนหรือมีปnญหาท่ีต�องการ



43  ได�รับการแก�ไขโดยด�วนก็ยังมีอบจ. เปFนท่ีพ่ึง กล�าวคือ ประชาชนส�วนใหญ�มองว�าอบจ. เปFนหน�วยงานท่ีประชาชนสามารถเข�าไปขอความช�วยเหลือได� พนักงานและผู�บริหารระดับสูงของอบจ. ก็ยังเปFนคนภายในท�องถ่ินท่ีสามารถสื่อสารให�เข�าใจกันได� ซ่ึงต�างจากระบบการบริหารราชการส�วนภูมิภาค ท่ีประชาชนมีความรู�สึกว�า ไม�ใกล�ชิดหรือไม�สามารถตอบสนองความต�องการหรือไม�สามารถแก�ไขปnญหาได�ดีเท�าอบจ. ณพวรี  ซ้ึงกมลพิสุทธิ์ (2559) วิจัยทัศนคติของชาวจันทบุรีท่ีมีต�อการบริหารงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดจันทบุรี พบว�า 1) ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปFนเพศหญิง อายุระหว�าง 41-50 ป|ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได�ต�อเดือนระหว�าง 10,001-20,000 บาท ประกอบธุรกิจส�วนตัวพฤติกรรมการเปsดรับสื่อของชาวจันทบุรีท่ีมีต�อการบริหารงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน�อยได�ดังนี้ โทรทัศน  หนังสือพิมพ วิทยุ และเว็บไซต  ทัศนคติของชาวจันทบุรีท่ีมีต�อการบริหารงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน�อยได�ดังนี้ ด�านสิ่งแวดล�อม รองลงมา ด�านบุคลากร ด�านการศึกษา ด�านสาธารณูปโภค และด�านความปลอดภัย ตามลําดับ โรจนินทร   ศรีปองพัน, จิรายุ  ทรัพย สิน, และวันชัย สุขตาม (2560, 51)  วิจัยบทบาทของนักการเมืองท�องถ่ินในการบริหารจัดการในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  สรุปผลการวิจัย พบว�า 1. บทบาทของนักการเมืองท�องถ่ินในการบริหารจัดการในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน พบว�า ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก คือ ด�านระบบการศึกษา และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน2.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของนักการเมืองท�องถ่ินในการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร  พบว�าประชาชนท่ีมีเพศ และอาชีพ แตกต�างกัน โดยภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และรายได�ต�อเดือน แตกต�างกัน โดยภาพรวม ไม�แตกต�างกัน 3. ข�อเสนอแนะบทบาทของนักการเมืองท�องถ่ินในการบริหารจัดการในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  ด�านระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ควรขอความร�วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะ และมีถังแยกประเภทขยะ ให�ความรู�กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ด�านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน จัดให�มีกล�องวงจรปsด (CCTV) ให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ด�านระบบการศึกษา และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน จัดให�มีการสอนภาษาต�างประเทศมากข้ึน หลากหลายภาษา เช�น ญ่ีปุrน กัมพูชา ลาว ด�านการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ให�เจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครชุมชนปฏิบัติหน�าท่ีให�มากข้ึน ด�านการเสริมสร�างความเข�มแข็งและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนควรส�งเสริมความเข�มแข็งและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนทุกๆ ชุมชน ด�านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร�างพ้ืนฐานและการจราจร ควรควบคุมความเร็วของรถ และตรวจสอบร�านค�าร�านอาหาร ท่ีสร�างมลพิษ ขยะให�กับชุมชน ด�านประสิทธิภาพการเมือง การ



44  บริหาร การพัฒนาบุคลากรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนชุมชนให�มากกว�านี้ ปรับปรุงการให�บริการของบุคลากร      เกศสุดา  โภคานิตย  และกีฬา  หนูยศ (2560, 71) วิจัยบทบาทผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน  กรณีศึกษานายกองค การบริหารส�วนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สรุปผลการวิจัย พบว�า 1. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทของนายกองค การ บริหารส�วนตําบล นาเสียว ในการพัฒนาท�องถ่ิน ท้ัง 6ด�าน ประกอบด�วย 1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  2) ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด�านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย      4) ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท�องเท่ียว 5) ด�านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 6) ด�านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปnญญาท�องถ่ิน อยู�ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทของนายกองค การบริหารส�วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท�องถ่ิน จําแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม�แตกต�างกัน ส�วนจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นท่ีแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     บรรเทา  ไชยโคตร (2559) วิจัยความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  พบว�า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  โดยรวมอยู�ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน พบว�า อยู�ในระดับมากท้ังสี่ด�าน เรียงจากด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากไปหาน�อย ได�แก� ด�านเศรษฐกิจและสังคม, ด�านโครงการสร�างพ้ืนฐาน, ด�านการเมืองและการบริหารและด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบกว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต�างกัน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ        ท้ังโดยรวมและรายด�านไม�แตกต�างกัน 3) ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  เรียงตามความถ่ีสูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก ได�แก� ควรส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานโครงการต�าง ๆ ควรมีการอบรมและให�ความรู�ในการอนุรักษ สิ่งแวดล�อมแก�ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย�างมีระบบ  ยุวดี พ�วงรอด (2560)  ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร การวิจัยมีวัตถุประสงค  3 ประการ  ได�แก� การศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการ



45  สาธารณะตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และศึกษาปnญหาอุปสรรค และแนวทางท่ีส�งผลความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผลการวิจัยพบว�า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะ ตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท้ังหมด 6 ด�าน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต และรองลงมาตามลําดับ คือ ด�านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปnญญาท�องถ่ิน และด�านการวางแผนส�งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท�องเท่ียว ตามลําดับ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจําแนกตามปnจจัยส�วนบุคคลพบว�า เพศ อายุ อาชีพและรายได� มีผลต�อความเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามอภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไม�มีผลต�อความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ปnญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีส�งผลต�อความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พบว�า หน�วยงานควรเข�ามามีบทบาทในการส�งเสริมและพัฒนาการให�มีบริการสาธารณะในทุกๆ ด�านเพ่ือเปFนจุดเริ่มต�นสําคัญของการพัฒนาและเสริมสร�างกระบวนการเข�ามามีส�วนร�วมของประชาชน ตลอดจนนําไปสู�แนวทางท่ีจะกอให�เกิดประโยชน สูงสุดต�อชุมชน สังคม และประเทศชาติต�อไป พิชัย  นิติวงศ วรกุล (2559) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลีอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามข�อมูลส�วนบุคคลโดยใช�การวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเปFนประชาชนท่ีมีอายุ 1 ข้ึนไป จํานวน 1,416 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน มีค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ .98 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห ข�อมูลคือ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยรายคู�ด�วยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว�า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปFนเพศหญิง ส�วนใหญ�มีอายุตํ่ากว�า 20 ป| อาชีพรับจ�างท่ัวไป  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน และมีรายได�เฉลี่ยต�อเดือนอยู�ระหว�าง 5,001-10,000 บาท ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม พบว�า อยู�ในระดับ



46 ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน พบว�า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี อยู�ในระดับปานกลางทุกด�าน โดยด�านการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ มีค�าเฉลี่ยเปFนลําดับท่ี 1 รองลงมา คือ ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปnญญาท�องถ่ิน และด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ตามลําดับ ผลการทดสอบมุติฐาน พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได�แตกต�างกันมี ความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ชนนาถ  เจริญรักษ  (2556)  ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต�อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีพบว�า ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง ผลการศึกษาข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปFนเพศหญิง มีอายุมากกว�า 30ป| – 40 ป| มากท่ีสุด โดยส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได�เฉลี่ยต�อเดือน5,000 บาท – 10,000 บาท มากท่ีสุดระดับการคิดเห็นของประชาชนต�อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีผลการศึกษา พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นต�อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู�ในระดับมากคือ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน รองลงมาคือ ด�านการพัฒนาแหล�งน้ํา ด�านคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างสังคมให�เข�มแข็งด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดีและด�านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนเปFนอับดับสุดท�าย ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นต�อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได�ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไม�แตกต�างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ประสาน  กําจรเมนุกูล (2542) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในภาพรวมอยู�ในเกณฑ ปานกลาง โดยความคิดเห็นของประชาชนต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในด�านการส�งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสูงสุด รองลงมาคือ ด�านการเมืองการปกครองและตํ่าสุด คือ ด�านการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด�านการเปรียบเทียบ พบว�า อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชีพท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลแตกต�างกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ส�วนปnจจัยท่ีไม�มีความแตกต�างกันได�แก� เพศ รายได� และระยะเวลาท่ีอยู�ในเทศบาล  สมพงษ   ภิรมย ชม (2546) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบล ศึกษากรณีจังหวัดจันทบุรี เปFนการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซ่ึงในการศึกษาเชิง



47 ปริมาณได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากคณะกรรมการบริหารและผู�เก่ียวข�องขององค การบริหารส�วนตําบลในจันทบุรี จํานวน 408 คน ประกอบด�วยประธานกรรมการบริหาร 68 คน กรรมการบริหาร136 คน ปลักองค การบริหารส�วนตําบล 68 คน หัวหน�าส�วนการคลัง 68 คนและหัวหน�าส�วนโยธา 68คน ซ่ึงได�รับผลกลับมา 408 คน คิดเปFนร�อยละ 100.00 ของท้ังหมดและศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ แบบเจาะลึก ประธานกรรมการบริหารส�วนตําบลและปลัดองค การบริหารส�วนตําบลตําแหน�งละ 11 คน รวม 22 คน ผลการวิจัยพบว�า คณะกรรมการบริหารและผู�เก่ียวข�องส�วนมากเปFนเพศชายอายุระหว�าง 30.39 ป| มีการศึกษาอยู�ในระดับปริญญาตรี ประกออาชีพรับราชการ มีรายได�เฉลี่ยต�อเดือน ๆ ละ 5,001-10,000 บาท และมีประสบการณ ในการปฏิบัติงานองค การบริหารส�วนตําบลมากกว�า 4 ป| คณะกรรมการบริหารและผู�เก่ียวข�องมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค การบริหารส�วนตําบลมากกว�า 4 ป| คณะกรรมการบริหารและผู�เก่ียวข�องมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค การบริหารส�วนตําบลอยู�ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า เพศ อายุ และตําแหน�งเปFนปnจจัยท่ีมีความสัมพันธ ต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค การบริหารส�วนตําบลในจังหวัดจันทบุรีสําหรับระดับการศึกษาประสบการณ ในการปฏิบัติงาน อาชีพ และรายได� ไม�มีความสัมพันธ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค การบริหารส�วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว�า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีท่ีต�องทําของประธานกรรมการบริหาร และปลัดองค การบริหารส�วนตําบลอยู�ในระดับสูงและมีปnญหาและอุปสรรคในด�านงบประมาณและบุคลากรไม�เพียงพอ  เจษฎา  จันทบุรานันท  (2546) ศึกษาเรื่องการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว�าความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติขององค การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู�ในเกณฑ ปานกลาง ด�านการให�บริการมีเกณฑ เห็นด�วยมากท่ีสุดในเรื่องการปรับปรุงถนน ด�านการอํานวยความสะดวกมีเกณฑ เห็นด�วยมากท่ีสุดในเรื่องมีท่ีจอดรถเพียงพอต�อประชาชนท่ีมาติดต�อ ด�านการส�วนร�วมของประชาชนเห็นด�วยมากท่ีสุดในเรื่องมีการส�งเสริมกลุ�มสตรี กลุ�มแม�บ�าน ในเรื่องโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ด�านการเปรียบเทียบพบว�า เพศระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือนท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบลแตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ สถานภาพสมรสและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาล มีความคิดเห็นต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบลไม�แตกต�างกัน  สุภาวดี  สินสายออ (2546) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลท�าช�าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว�าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท�าช�าง มีระดับความคิดเห็นในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลท�าช�างในการภาพรวมอยู�ในเกณฑ มีประสิทธิภาพปานกลาง โดยให�ความสําคัญในสาขาการพัฒนา



48 สิ่งแวดล�อมเปFนอันดับหนึ่ง สาขาพัฒนาการเมืองการบริหารเปFนอันดับสองและสาขาพัฒนาเศรษฐกิจและสาขาพัฒนาโครงการเปFนอันดับสาม ด�านการเปรียบเทียบพบว�า ปnจจัยท่ีทําการศึกษา 7 ปnจจัยประกอบด�วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต�อเดือนและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลท�าช�างของประชาชนท่ีต�างกัน มีระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลท�าช�างแตกต�างกัน  วิชาติ  พานิชกุล (2548) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเนินสูง อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมปานกลาง โดยจําแนกตามสภาพส�วนบุคคล ดังนี้ เพศ โดยประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีระดับการความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเนินสูงในภาพรวมทุกด�าน ไม�แตกต�างกัน อายุ ประชาชนท่ีมีอายุต�างกันมีระดับความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเนินสูงในภาพรวมทุกด�าน ไม�แตกต�างกัน ยกเว�นด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและด�านพัฒนาสังคมท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงในด�านโครงสร�างพ้ืนฐานประชาชนท่ีมีอายุตํ่ากว�า 21 ป| มีระดับความคิดเห็นแตกต�างประชาชนท่ีมีอายุระหว�าง 21-30 ป| และ 31-40 ป|นอกจากนั้นประชาชนท่ีมีอายุระหว�าง 31-40 ป| มีระดับความคิดเห็นแตกต�างไปจากประชาชนท่ีมีอายุระหว�าง 41 ป| ข้ึนไป ในด�านพัฒนาสังคม ประชาชนท่ีมีอายุระหว�าง 21-30 ป| มีระดับความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอายุระหว�าง 41 ป|ชึ้นไป ส�วนในระดับการศึกษาประชาชนท่ีมีการศึกษาต�างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต�างกันต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเนินสูงในภาพรวมทุกด�านไม�แตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอาชีพต�างกันมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมทุกด�านไม�แตกต�างกัน ยกเว�น มีด�านพัฒนาสิ่งแวดล�อมประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรและค�าขายทําธุรกิจและรับจ�างท่ัวไปมีระดับความคิดเห็นแตกต�างจากอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ด�านพัฒนาสังคม อาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นต�างจากอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ด�านพัฒนาสังคม ด�านการเมืองการบริหาร อาชีพเกษตรกร และรับจ�างท่ัวไปมีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเนินสูงในภาพรวมทุกด�านไม�แตกต�างกันยกเว�น ด�านพัฒนาสังคม ประชาชนท่ีมีรายได�ต�อเดือน20,001-30,000 บาทข้ึนไป ด�านการเมืองการบริหาร ประชาชนท่ีมีรายได�ต�อเดือนตํ่ากว�า 10,000บาท และ 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีรายได�ต�อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป  นภางค   ทิพยเนตร (2548) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ�านฉาง อําเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก�ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลเมืองบ�านฉาง จํานวน 380 คน ผลการวิจัยพบว�า ประชาชนมีทัศนคติในภาพรวมเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ�านฉาง ตามแผนพัฒนาเทศบาลท้ัง 5 ด�าน คือ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านเศรษฐกิจ ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ด�านสังคมและด�านการเมืองการบริหาร อยู�ในเกณฑ ค�อนข�างดี อันดับแรกได�แก� ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานรองลงมาคือด�านสังคม และดัน



49  ดับสามคือ ด�านการเมืองการบริหาร จากการทดสอบสมมติฐานพบว�า มี 3 ปnจจัย คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรสของประชาชนท่ีต�างกัน มีทัศนคติต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ�านฉางในภาพรวมแตกต�างกัน แต�มี 4 ปnจจัย คือระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต�อเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลเมืองบ�านฉางในภาพรวมไม�แตกต�างกัน  นิภาพร  ชาวแกลง (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายขององค การบริหารส�วนตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานอยู�ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพมาก อันดับแรกคือ ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร�อย รองลงมาคือ ด�านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการและองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ถัดมาคือ ด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปnญญาท�องถ่ินด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และดันดับสุดท�าย คือ ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในองค การบริหารส�วนตําบลวันยาวต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานไม�แตกต�างกัน แต�ประชาชนทีมีระดับการศึกษาการมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชนและการได�รับข�าวสารขององค การบริหารส�วนตําบลวันยาวต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานแตกต�างกัน  นฤมล  ศิลา (2554) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด พบว�า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราดใน 5 ด�าน ดังนี้ ด�านโครงร�างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ด�านสังคมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ด�านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และพบว�า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด ไมแตกต�างกัน  ณัฐพงษ   สัมฤทธิ์เดชขจร (2557) ศึกษาเรื่อง การจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัดราชบุรี : ศึกษาเฉพาะเขตอําเภอเมือง พบว�ากลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัด อยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน พบว�า ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านโครงสร�างและด�านส�งเสริมสุขภาพชีวิต ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปnญญาท�องถ่ิน และด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย อยู�ในระดับมากท่ีสุด จําแนกตามรายการ ดังนี้ด�านโครงสร�าง  พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีคามคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัด ด�าน



50 โครงสร�าง อยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปFนรายข�อ ได�แก� ควรสร�างระบบประปาขนาดใหญ� เพ่ือแก�ไขปnญหาภัยแล�ง ควรทําผังเมืองท่ีดินเพ่ือจัดสรรการใช�ประโยชน ให�เหมาะสม ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานให�แก�ประชาชน ด�านส�งเสริมสุขภาพชีวิต พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัด ด�านส�งเสริมสุขภาพชีวิต อยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปFนรายข�อ ได�แก� ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือท่ีจะให�เปFนสถานท่ีออกกําลังกายแก�ประชาชน ควรส�งเสริมการผลิตสินค�า OTOP ให�กับประชาชนในอําเภอ ควรจัดโครงสร�างการดูแลผู�สูงอายุและผู�ด�วยโอกาสอย�างต�อเนื่อง ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัดด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย อยู�ในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปFนรายข�อ ได�แก� ควรเปsดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นและซักถามข�อสงสัยอย�างสมํ่าเสมอ ควรรณรงค ให�ประชาชนมีความปลอดภัยในขับข่ีอย�างปลอดภัย ควรจัดต้ังศูนย ข�อมูลข�าวสาร แก�ประชาชนทุกด�าน ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียวพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัด ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปFนรายข�อ ได�แก� ควรมีศูนย ข�อมูลการท�องเท่ียวเพ่ือให�บริการสําหรับนักท�องเท่ียว ควรปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดให�เปFนท่ีสนใจแก�นักท�องเท่ียว ควรช�วยเหลือเกษตรกรผู�ปลูกผักผลไม� เม่ือเกิดราคาผลผลิตตํ่า  ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัด ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อยู�ในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปFนรายข�อ ได�แก� องค กรควรจัดการปnญหาสิ่งแวดล�อมต�าง ๆ เช�น (การกําจัดขยะ,การบําบัดน้ําเสีย) ควรสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนช�วยกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดล�อม ควรจัดอบรมให�ความรู�แก�ประชาชนเพ่ือทําปุ�ยชีวภาพทดแทนการใช�สารเคมี ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปnญญาท�องถ่ิน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส�วนจังหวัด ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปnญญาท�องถ่ินอยู� ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปFนรายข�อ ได�แก� ควรจัดกิจกรรมอารอนุรักษ มรดกทางประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ินอย�างสมํ่าเสมอ และควรพัฒนาภูมิปnญญาท�องถ่ินเพ่ือสร�างรายได�เพ่ือข้ึนให�แก�ประชาชน  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พบว�าเปFนการศึกษาในบทบาทหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ว�าได�ปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติองค การบริหารส�วนจังหวัดหรือไม�อย�างไร ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  



51บทที่  3 วิธีดําเนินการวิจัย การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต!อบทบาทหน#าท่ีขององค$การบริหารส!วนจังหวัดพะเยา โดยการระบุป)ญหาสําหรับการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค$ และการต้ังสมมติฐานเพ่ือทดสอบ และนําข#อมูลมาประกอบการศึกษาวิเคราะห$ โดยกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้ 1. ประชากรกลุ!มตัวอย!าง2. เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย3. การเก็บรวบรวมข#อมูล4. การวิเคราะห$ข#อมูล3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 1. ประชากร (Population) ได#แก! ประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 482,645 คน (ศูนย$บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 2.กลุ!มตัวอย!าง  ได#แก!ประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน ได#มาโดยการหาขนาดกลุ!มตัวอย!างตามสูตรของ ทาโร! ยามาเน! (Taro Yamane. 1973 : 125 ) ดังนี้ � = �1 + �(�)
จากสูตรกําหนดให# � =  จํานวนของกลุ!มตัวอย!าง� =  จํานวนประชากรท้ังหมด ( 482,645) � =  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให#เกิดเท!ากับ 0.05 วิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�าง ในการเลือกกลุ!มตัวอย!างนั้นผู#วิจัยใช#การสุ!มกลุ!มตัวอย!างแบบแบ!งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)โดยแบ!งกลุ!มตัวอย!างตามพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ออกเปXน 9 อําเภอ แต!ละอําเภอเก็บข#อมูลในสัดส!วนท่ีเท!ากัน 



52 สูตรในการคํานวณสัดส!วนกลุ!มตัวอย!าง ดังนี้ สูตร   n1=   ���โดย  n1   แทน   จํานวนตัวอย!างท่ีจะสุ!มตัวอย!าง N   แทน    จํานวนประชากรท้ังหมด nแทน    ขนาดกลุ!มตัวอย!างท้ังหมด ดังนั้นในการเลือกกลุ!มตัวอย!างโดยกําหนดสัดส!วนท่ีเท!ากันจึงได#กลุ!มตัวอย!างแต!ละอําเภอ ตามตารางดังนี้ ตารางท่ี 2 จํานวนกลุ!มตัวอย!างแต!ละอําเภอ อําเภอ ประชากร กลุ�มตัวอย�าง อําเภอเมืองพะเยา 125,351 104 อําเภอจุน 50,314 42 อําเภอเชียงคํา 77,015 64 อําเภอเชียงม!วน 18,996 16 อําเภอดอกคําใต# 70,435 58 อําเภอปง 52,839 44 อําเภอแม!ใจ 34,319 28 อําเภอภูซาง 31,997 26 อําเภอภูกามยาว 21,391 18 รวม 482,657 400 ท่ีมา : ศูนย$บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 จากนั้นผู#วิจัยใช#วิธีการสุ!มกลุ!มตัวอย!างแบบสุ!มอย!างง!าย (Simple Random Sampling) เพ่ือให#ได#จํานวนกลุ!มตัวอย!างตามสัดส!วนของขนาดกลุ!มตัวอย!างในแต!ละอําเภอ  3.2 เครื่องมือท่ีใช-ในการศึกษา เครื่องมือท่ีในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบปลายเป^ด (Open Ended Question) และแบบปลายป^ด (Close Ended Question) จาํนวน 1 ชุด ประกอบด#วย 3 ตอน 



53 ตอนท่ี 1 ข#อมูลสถานภาพส!วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถาม เปXนแบบสอบถามปลายป^ดได#แก! เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต!อบทบาทหน#าท่ีขององค$การบริหารส!วนจังหวัดพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเปXนแบบมาตราส!วนประมาณค!า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิรท$ (บุญชมศรีสะอาด 2556, 121) มีระดับความคิดเห็นให#เลือกตอบ 5 ระดับคือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน ระดับความคิดเห็นน#อย  2 คะแนน ระดับความคิดเห็นน#อยท่ีสุด 1 คะแนน ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข#อเสนอแนะท่ีมีต!อบทบทหน#าท่ีขององค$การบริหารส!วนจังหวัดพะเยา การสร-างและหาคุณภาพเครือ่งมือ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู#ศึกษาได#ลําดับข้ันตอนการสร#างแบบสอบถามดังต!อไปนี้ 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง แล#วกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา2. สร#างแบบสอบถามเพ่ือใช#เปXนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมงานวิจัย3. นําร!างแบบสอบถามให#อาจารย$ท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ4. นําเสนอแบบสอบถามต!อผู#เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต#องเหมาะสมของเนื้อหา แก#ไขภาษาให#ถูกต#องเหมาะสม 5. นําแบบสอบถามท่ีได#รับตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู#เชี่ยวชาญมาวิเคราะห$โดยใช#เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence; IOC) มีค!า IOC เท!ากับ 0.941 ดังนั้น แบบสอบถามมีความเหมาะสมนําไปเก็บข#อมูลจริง 6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช# (Try Out) กับกลุ!มตัวอย!างท่ีมีลักษณะคล#ายกลุ!มตัวอย!างแต!ไม!ใช!กลุ!มตัวอย!างจํานวน 30 ชุด แล#วนํามาวิเคราะห$หาค!าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช#สูตรการหาค!าสัมประสิทธิ์แอลฟาของบรอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient)  3.3 การวิเคราะห5ข-อมูลและการแปรผล การศึกษาอิสระครั้งนี้ ใช#สถิติในการวิเคราะห$ข#อมูล ดังนี้ 1. การวิเคราะห$ข#อมูลสถานภาพส!วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถามใช#การหาค!าความถ่ี  (Frequency) และการหาค!าร#อยละ (Percentage) มีคาเทากับ 0.946

มีคาสูงกวา 0.5 ทุกขอ



54 2. การวิเคราะห$ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต!อบทบาทหน#าท่ีขององค$การบริหารส!วนจังหวัดพะเยาโดยหาค!าเฉลี่ย (Mean) และค!าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3. การวิเคราะห$เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี เพศระดับการศึกษาและอาชีพเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต!อบทบาทหน#าท่ีขององค$การบริหารส!วนจังหวัดพะเยา โดยหาค!าt-test (Independent Samples) โดยทดสอบลักษณะประชากรในด#านเพศ และการวิเคราะห$ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ One-way-ANOVA) เพ่ือวิเคราะห$ความแตกต!าง ระหว!างกลุ!มตัวอย!าง ท่ีมีลักษณะประชากรในระดับการศึกษา และอาชีพ โดยหากพบว!าผลการทดสอบมีความแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู#วิจัยจะนําค!าเฉลี่ยไปทดสอบเปXนรายคู!ด#วยวิธี LSD (Least Significant Difference) การอภิปรายผลเปXนแบบอันตรายภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน$ และคณะ 2549, 129) ใช#สูตรการคํานวณความกว#างของอันตรภาคชั้นดังนี้ เกณฑ$กว#างของช!วงคะแนนเฉลี่ย  = จํานวนช้ัน ดคะแนนต่ําสุ-ดคะแนนสูงสุ= 5 15 −   = 0.80 หลังจากการคํานวณเกณฑ$กว#างของช!วงคะแนนเฉลี่ยดังกล!าวแล#ว สามารถกําหนดช!วงค!า เฉลี่ยเพ่ือวิเคราะห$ผลแบ!งออกเปXน 5 ระดับดังต!อไปนี้  ค!าเฉลี่ย 4.21-5.00 แสดงว!า มีความคิดเห็นมากท่ีสุด  ค!าเฉลี่ย 3.41-4.20 แสดงว!า มีความคิดเห็นมาก  ค!าเฉลี่ย 2.61-3.40 แสดงว!า มีความคิดเห็นปานกลาง  ค!าเฉลี่ย 1.81-2.60 แสดงว!า มีความคิดเห็นน#อย  ค!าเฉลี่ย 1.00-1.80 แสดงว!า มีความคิดเห็นน#อยท่ีสุด 



55 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา มีผลการวิเคราะห�ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห�ข�อมูลครั้งน้ีผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูลตามลําดับดังน้ี สัญลักษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพื่อให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช�ในการแปลผล ดังน้ี f แทน ความถี่ X แทน ค�าเฉล่ียของกลุ�มตัวอย�าง (Average) n แทน จํานวนประชากรในกลุ�มตัวอย�าง S.D. แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) t F แทน แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-testหรือวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผู�วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณออกเปKน4ส�วน ได�แก� ตอนที่ 1 สถานภาพส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข�อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาพะเยา  ตอนที่ 3 การวิเคราะห�ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ตอนที่ 4 ข�อเสนอแนะของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 



56 ตอนที่ 1 สถานภาพส%วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ข�อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมจากแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ  ตารางที่ 3แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศระดับการศึกษา และอาชีพ ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ เพศ ชาย 207 51.75 หญิง 193 48.25 รวม 400 100.00 ระดับการศึกษา ตํ่ากว�า ป.4 12 3.00 ป.4 – ป.7 71 17.75 ม.1 – ม.3 (หรือเทียบเท�า) 60 15.00 ม.4 – ม.6 (หรือเทียบเท�า)หรือปวช. 109 27.25 ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา 97 24.25 ปริญญาตรี 41 10.25 สูงกว�าปริญญาตรี 10 2.50 รวม 400 100.00 อาชีพ เกษตรกร 21  5.25 รับจ�าง 102 25.50 ค�าขาย 124 31.00 รับราชการ 83 20.75 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 70 17.50 รวม 400 100.00 รวม 400 100.00 



57 จากตารางที่ 3 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปKนเพศชายจํานวน 207 คน คิดเปKนร�อยละ 51.75เพศหญิง จํานวน193 คน คิดเปKนร�อยละ 48.25 จําแนกตามระดับการศึกษา พบว�า มากท่ีสุดคือกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษา ม.4 –ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. ร�อยละ27.25 รองลงมาคือ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ร�อยละ 24.25 ป.4 –ป.7 ร�อยละ 17.75 ม.1 –ม.3 (หรือเทียบเท�า) ร�อยละ 15.00ปริญญาตรี ร�อยละ 10.25 ตํ่ากว�า ป.4 ร�อยละ 3.00 กลุ�มท่ีน�อยท่ีสุดคือกลุ�มที่มีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี ร�อยละ 2.50 จําแนกตามอาชีพ พบว�า มากท่ีสุดคือกลุ�มตัวอย�างที่มีอาชีพค�าขาย ร�อยละ31.00 รองลงมาคือ อาชีพรับจ�าง ร�อยละ 25.50 อาชีพรับราชการ ร�อยละ20.75 อาชีพพนักงาน รัฐวิหาสกิจ ร�อยละ 17.5 และอาชีพที่น�อยท่ีสุด คือ อาชีพเกษตรกรร�อยละ 5.25 ตอนที่ 2 การวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต%อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส%วนจังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะห� ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาโดยหาค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําค�าคะแนนเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�ดังน้ี ตารางที่ 4 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชน X  S.D. ระดับ 1. ด�านการส�งเสริมอาชีพ2. ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา3. ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน4. ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข5. ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6. ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม7. ด�านการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม 3.91 3.35 4.30 4.30 4.02 3.64 3.72 0.49 0.75 0.40 0.44 0.44 0.51 0.63 มาก ปานกลาง มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก โดยภาพรวม 3.89 0.22 มาก จากตารางที่ 4 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.89)  เม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน พบว�าด�านท่ีอยู�ในระดับมากที่สุดคือ ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข และด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 



58 ( X = 4.30) รองลงมาคือ อยู�ในระดับมากคือด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( X  = 4.02)  ด�านการส�งเสริมอาชีพ( X  = 3.91)ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม ( X  = 3.72) ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ( X  = 3.64) ตามลําดับ และอยู�ในระดับปานกลาง คือ ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ( X = 3.35) ตารางที่ 5 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมอาชีพ ด�านการส%งเสริมอาชีพ X  S.D. ระดับ 1.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการ ฝbกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มแม�บ�าน 3.97 0.87 มาก 2.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการ ฝbกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�สูงอายุ 3.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการ ฝbกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�ด�อยโอกาส/ผู�พิการ 3.99 3.77 0.86 0.94 มาก มาก โดยภาพรวม 3.91 0.49 มาก จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดส�วนพะเยาด�านการส�งเสริมอาชีพพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.91) เมื่อพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�า ทุกข�ออยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉล่ียคือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการฝbกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�สูงอายุ ( X  = 3.99) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการฝbกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มแม�บ�าน ( X  = 3.97)  และบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการฝbกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�ด�อยโอกาส/ผู�พิการ ( X  = 3.77) ตามลําดับ 



59 ตารางที่ 6 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียว ด�านการท%องเที่ยวและกีฬา X  S.D. ระดับ 1. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมการท�องเที่ยว 3.40 0.97 ปานกลาง 2.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดใน การส�งเสริมและพัฒนาการกีฬา 3.32 0.99 ปานกลาง โดยภาพรวม 3.35 0.75 ปานกลาง จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬาพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.35) เมื่อพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�าทุกข�ออยู�ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับค�าเฉล่ีย คือบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมการท�องเท่ียว ( X = 3.40) และบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมพัฒนาการกีฬา ( X = 3.32) ตามลําดับ ตารางที่ 7 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน X  S.D. ระดับ 1. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการสร�างและการบํารุงรักษาการไฟฟeาและความสว�าง 4.09 0.83 มาก 2. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการให�มีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค3. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการให�มีการก�อสร�างและปรับปรุงซ�อมแซมถนน 4.44 4.37 0.59 0.65 มากที่สุด มากที่สุด โดยภาพรวม 4.30 0.40 มากที่สุด จากตารางที่ 7 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.30)  เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�าบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการให�มีนํ้าเพื่อการอุปโภค



60 บริโภค อยู�ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.44) รองลงมา คือ บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการให�มีการก�อสร�างและปรับปรุงซ�อมแซมถนน อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.37) และบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการสร�างและการบํารุงรักษาการไฟฟeาและความสว�าง อยู�ในระดับมาก( X  = 4.09) ตามลําดับ ตารางที่ 8 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข     ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข X  S.D. ระดับ1. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ 4.32 0.67 มากท่ีสุด2.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการ ส�งเสริมและดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชน 4.54 0.66 มากท่ีสุด 3.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพผู�ด�อยโอกาสผู�พิการ 4.05 0.71 มาก โดยภาพรวม 4.30 0.44 มากที่สุด จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.30) เมื่อพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�า บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชน อยู�ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.32) และบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมแลดูแลสุขภาพผู�ด�อยโอกาสผู�พิการ อยู�ในระดับมาก ( X = 4.05 ) ตามลําดับ 



61 ตารางที่ 9 แสดงค�าเฉล่ีย ( X  )และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม X  S.D. ระดับ1. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมการศึกษา 4.37 0.60 มากท่ีสุด2.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา 3.96 0.86 มาก 3.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดํารงไว�ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 3.76 0.86 มาก โดยภาพรวม 4.02 0.44 มาก จากตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนส�วนจังหวัดพะเยาในด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 4.02)  เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�า บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมการศึกษา อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.37) รองลงมา คือ บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการทํานุบํารุงพุทธศาสนาอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.96)  และบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดํารงไว�ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น อยู�ในระดับมาก ( X = 3.76 ) ตามลําดับ ตารางที่ 10 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม X  S.D. ระดับ 1. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 3.90 0.75 มาก 2. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดให�มีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ 3.59 0.90 มาก 3. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดระบบกําจัดขยะ 3.46 0.95 มาก โดยภาพรวม 3.64 0.51 มาก 



62 จากตารางที่ 10 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.64)  เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�าทุกข�ออยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉล่ีย คือ บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ( X  = 3.90) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดให�มีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ ( X  = 3.59) และบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดระบบกําจัดขยะ ( X = 3.46 ) ตามลําดับ ตารางที่ 11 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส%วนร%วม X  S.D. ระดับ1. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการมีวิสัยทัศน�ที่ก�าวหน�า มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ�ทันต�อเหตุการณ� ทําให�งานประสบความสําเร็จบรรลุ เปeาหมาย 3.74 1.03 มาก 2.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมประชาธิปไตย 3.บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการทํากิจกรรมต�าง ๆ ของท�องถิ่นสม่ําเสมอ 3.59 3.83 0.91 0.72 มาก มาก โดยภาพรวม 3.72 0.63 มาก จากตารางที่ 11 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ี ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�าทุกข�ออยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉล่ีย คือ บทบาทหน�าที่ขององค� การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ของท�องถิ่นสมํ่าเสมอ ( X  = 3.83) รองลงมา คือบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการมีวิสัยทัศน�ที่ก�าวหน�า มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ�ทันต�อเหตุการณ� ทําให�งานประสบความสําเร็จบรรลุเปeาหมาย ( X  = 3.74) และบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมประชาธิปไตย ( X = 3.59 ) ตามลําดับ 



63 ตอนที่ 3 การวิเคราะห�ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต%อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส%วนจังหวัดพะเยา การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได�ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา โดยจําแนกตามปgจจัยพื้นฐานส�วนบุคคล ได�แก� เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ช�สถิติค�า t-test และค�า F-test หรือ (One-Way ANOVA)  เม่ือพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ดังตารางท่ี 12-25 ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วน จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ ความคิดเห็นของประชาชน เพศ t Sig ชาย หญิง 
x

S.D. 
x

S.D. 1. ด�านการส�งเสริมอาชีพ 3.99 0.47 3.81 0.50 3.686 .000* 2. ด�านการส�งเสริมการการท�องเท่ียวและกีฬา 3.58 0.63 3.11 0.79 6.491 .000* 3. ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 4.36 0.38 4.23 0.41 3.147 .002* 4. ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 4.26 0.44 4.34 0.44 1.850 .065 5. ด�านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6. ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 7. ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม 4.06 3.70 3.87 0.43 0.48 0.51 3.98 3.58 3.55 0.46 0.53 0.70 1.902 2.206 5.171 .058 .028* .000*ในภาพรวม 3.97 0.19 3.80 0.21 8.52 .000* *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จากตาราง 12 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ที่มีเพศต�างกัน พบว�า ในภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาแตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด�านการส�งเสริมอาชีพ ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม และด�านการบริหารการเมืองและการมีส�วนร�วม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  



64 ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วน จังหวัดพะเยา จําแนกตามระดับการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน แหล%งความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านการส�งเสริมอาชีพ ระหว�างกลุ�ม 2.628 6 .438 1.809 .096 ภายในกลุ�ม 95.140 393 .242 รวม 97.768 399 2. ด�านการส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา ระหว�างกลุ�ม 24.670 6 4.112 7.952 .000* ภายในกลุ�ม 203.208 393 .517 รวม 227.878 399 3. ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ระหว�างกลุ�ม 3.704 6 .617 3.951 .001* ภายในกลุ�ม 61.407 393 .156 รวม 65.111 399 4. ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข ระหว�างกลุ�ม .766 6 .128 .630 .706 ภายในกลุ�ม 79.590 393 .203 รวม 80.355 399 5. ด�านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม ระหว�างกลุ�ม 5.183 6 .864 4.541 .000* ภายในกลุ�ม 74.755 393 .190 รวม 79.938 399 6. ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล�อม ระหว�างกลุ�ม 7.774 6 1.296 5.233 .000* ภายในกลุ�ม 97.9301 393 .248 รวม 105.075 399 7. ด�านการบริหารการเมืองและ การมีส�วนร�วม ระหว�างกลุ�ม 46.488 6 7.748 26.990 .000* ภายในกลุ�ม 112.819 393 .287 รวม 159.307 399 รวม ระหว�างกลุ�ม 3.312 6 .552 13.511 .000* ภายในกลุ�ม 16.055 393 .041 รวม 19.367 399 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



65 จากตารางท่ี 13 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาต�างกันพบว�า ในภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเปKนรายด�านพบว�า ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด�านการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อมและด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ัน จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี  LSD (Least Significance) มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 14–19 



66 ตารางที่ 14 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด�านการส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ( x ) ตํ่ากว�า ป.4 ป.4-ป.7 ม.1- ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4- ม.6 (หรือ เทียบเท�า)หรือปวช. ปวท. ปวส. หรืออนุ- ปริญญา ปริญ-ญาตรี สูงกว�าปริญ- ญาตรี (3.79) (3.36) (3.77) (3.23) (3.39) (3.02) (2.60)ตํ่ากว%า ป.4 (Sig) - .425 (.059) .016 (.942) .553* (.012) .399 .070 .767* (.001) 1.191* (.000) ป.4–ป.7 (Sig) - - .408* (.001) .127 (.245) .025 (.820) .341* (.016) .766* .002 ม.1–ม.3(หรือเทียบเท%า) (Sig) - - - .536* (.000) .383* (.001) .750* (.000) 1.175* (.000) ม.4–ม.6(หรือเทียบเท%า)       หรือปวช. (Sig) - - - - .153 (.128) .214 (.105) .638* (.008) ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญาตรี  (Sig) - - - - - .367* (.006)  .791* (.001)  ปริญญาตรี (Sig) - - - - - - .424 (.095) สูงกว%าปริญญาตรี (Sig) - - - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 14 พบว�า ด�านการส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว�าป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า)หรือปวช. ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี  ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีระดับ



67 การศึกษา ป.4-ป.7 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. ปวท. ปวส.หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษา ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรีอย�างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 



68 ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบท บาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน จําแนก ตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ( x ) ตํ่ากว�า ป.4 ป.4-ป.7 ม.1- ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4- ม.6 (หรือเทียบเท�า หรือปวช. ปวท.ปวส. หรืออนุ- ปริญญา ปริญ- ญาตรี สูงกว�าปริญ- ญาตรี (4.38) (4.20) (4.38) (4.31) (4.38) (4.13) (4.06)ตํ่ากว%า ป.4 (Sig) - .187 (.130) .005 (.965) .073 (.539) .000 (.996) .258* (.047) .322 (.058) ป.4–ป.7 (Sig) - - .181* (.009) .113 (.061) .186* (.003) .071 (.355) .135 (.312) ม.1–ม.3(หรือเทียบเท%า) (Sig) - - - .068 (.283) .004 (.939) .253* (.002)  .316* (.020) ม.4–ม.6(หรือเทียบเท%า) หรือปวช. (Sig) - - - - .073 (.185) .184* (.011) .248 (.058) ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญาตรี  (Sig) - - - - - .258* (.001) .321* (.015) ปริญญาตรี (Sig) - - - - - - .063 (.649) สูงกว%าปริญญาตรี (Sig) - - - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางท่ี 15 พบว�า ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว�าป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษา ป.4-ป.7  มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมี



69 ระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) และ ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาปวท.ปวส.หรืออนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว�าปริญญาตรี อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 



70 ตารางที่ 16 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ( x ) ตํ่ากว�า ป.4 ป.4-ป.7 ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4- ม.6 (หรือ เทียบเท�า หรือปวช. ปวท.ปวส.หรืออนุ- ปริญญา ปริญ- ญาตรี สูงกว�าปริญ- ญาตรี (3.94) (3.81) (4.00) (4.12) (4.04) (4.09) (7.23)ตํ่ากว%า ป.4 (Sig) - .132 (.332) .055 (.687) .184 (.166) .100 (.453) .153 (.285) .288 (.123) ป.4–ป.7 (Sig) - - .187* (.015) .316* (.000) .232* (.001) .285* (.001) .421* (.004) ม.1–ม.3(หรือเทียบเท%า) (Sig) - - - .128 (.068) .044 (.533) .097 (.270) .233  (.118) ม.4–ม.6(หรือเทียบเท%า) หรือปวช. (Sig) - - - - .083 (.170) .030 (.699) .104 (.467) ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญาตรี   (Sig) - -  - -  - -  - -  - -  .052 (.515)  .188 (.194)  ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญาตรี  (Sig) - - - - - - - - - - .052 (.515)  .188 (.194)  ปริญญาตรี (Sig) - - - - - - .135 (.378) สูงกว%าปริญญาตรี (Sig) - - - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 16 พบว�า ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษา ป.4-ป.7  มีความคิดเห็นแตกต�าง



71 จากประชาชนที่มีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี  อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ตารางที่ 17 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ( x ) ตํ่ากว�า ป.4 ป.4-ป.7 ม.1- ม.3  (หรือเทียบเท�า) ม.4- ม.6 (หรือ เทียบเท�า) หรือปวช. ปวท.ปวส.หรืออนุ- ปริญญา ปริญ- ญาตรี สูงกว�าปริญ- ญาตรี (3.44) (3.85) (3.76) (3.49) (3.67) (3.54) (3.46)ตํ่ากว%า ป.4 (Sig) -  .414* (.008) .322* (.041) .054 (.721) .229 (.133) .100 (.540) .022 (.917) ป.4–ป.7 (Sig) - - .092 (.290) .360* (.000) .185* (.017) .314* (.001) .392* (.020) ม.1–ม.3(หรือเทียบเท%า) (Sig) - - - .268* (.001) .093 (.255) .221* (.028) .300 (.078) ม.4–ม.6(หรือเทียบเท%า)         หรือปวช. (Sig) - - - - .175* (.012) .046 (.612) .031 (.847) ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญาตรี  (Sig) - - - - - .128 (.165)  .206 (.211)  ปริญญาตรี (Sig) - - - - - - .078 (.657) สูงกว%าปริญญาตรี (Sig) - - - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05



72 จากตารางที่ 17 พบว�า ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว�า ป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ป.4-ป.7 ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) , ระดับการศึกษา ป.4-ป.7 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี ,ระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. และปริญญาตรี และระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา อย�างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 



73 ตารางที่ 18 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ( x ) ตํ่ากว�า ป.4 ป.4-ป.7 ม.1- ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4- ม.6 (หรือ เทียบเท�า) หรือปวช. ปวท. ปวส. หรืออนุ- ปริญญา ปริญ- ญาตรี สูงกว�าปริญ- ญาตรี (3.88) (3.61) (4.11) (3.94) (3.62) (2.86) (3.83)ตํ่ากว%า ป.4 (Sig) -  .269 (.108) .227 (.180) .053 (.745) .263 (.109) 1.018* (.000) .055 (.809) ป.4– .7 (Sig) - - .496* (.000) .322* (.000) .005 (.946) .749* (.000) .213 (.239) ม.1–ม.3(หรือเทียบเท%า) (Sig) - - - .174* (.043) .491* (.000) 1.246* (.000) .283  (.122) ม.4–ม.6(หรือเทียบเท%า)       หรือปวช. (Sig) - - - - .316* (.000) 1.071* (.000) .108 (.540) ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญาตรี (Sig) - - - - - .755* (.000)  .207 (.243)  ปริญญาตรี (Sig) - - - - - - .963* (.000) สูงกว%าปริญญาตรี (Sig) - - - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 18 พบว�า ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว�า ป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ,ระดับการศึกษา ป.4-ป.7  มีความคิดเห็นแตกต�าง



74 จากประชาชนที่มีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช.และปริญญาตรี, ระดับการศึกษาม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. และปวท.ปวส.(หรือเทียบเท�า) หรืออนุปริญญา,ระดับการศึกษาม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา และระดับการศึกษา ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี อย�างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 



75 ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วน  จังหวัดพะเยาจําแนกตามอาชีพ ความคิดเห็นของประชาขน แหล%งความแปรปรวน SS df MS F Sig 1. ด�านการส�งเสริอาชีพ ระหว�างกลุ�ม 4.955 4 1.230 5.272 .000* ภายในกลุ�ม 92.813 395 .235 รวม 97.768 399 2. ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ระหว�างกลุ�ม 6.247 4 1.562 2.784 .026* ภายในกลุ�ม 221.630 395 .561 รวม 227.878 399 3. ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ระหว�างกลุ�ม 1.738 4 .435 2.709 .030* ภายในกลุ�ม 63.373 395 .160 รวม 65.111 399 4. ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข ระหว�างกลุ�ม .944 4 .236 1.174 .322 ภายในกลุ�ม 79.411 395 .201 รวม 80.355 399 5. ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว�างกลุ�ม 2.193 4 .548 2.785 .026* ภายในกลุ�ม 77.745 395 .197 รวม 79.938 399 6. ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดล�อม ระหว�างกลุ�ม 4.838 4 1.209 4.766 .001* ภายในกลุ�ม 100.237 395 .254 รวม 105.075 399 7. ด�านการบริหารการเมืองและ  การมีส�วนร�วม ระหว�างกลุ�ม 15.796 4 3.949 10.869 .000* ภายในกลุ�ม 143.511 395 .363 รวม 159.307 399 รวม ระหว�างกลุ�ม .883 4 .221 4.716 .001* ภายในกลุ�ม 18.484 395 .047 รวม 19.367 399 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



76 จากตารางที่ 19 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพต�างกัน พบว�า ในภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาแตกต�างกัน แต�เมื่อพิจารณาเปKนรายด�านพบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด�านส�งเสริมอาชีพ ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ด�านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม และด�านการบริหารการเมืองและการมีส�วนร�วม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ัน จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี  LSD (Least Significance) มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 20-25 ตารางที่ 20 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อ บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมอาชีพ จําแนก ตามอาชีพ อาชีพ เกษตรกร รับจ�าง ค�าขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( x ) (3.92) (4.09) (3.87) (3.82) (3.80)เกษตรกร (Sig) - .174 (.135) .044 (.699) .097 (.412) .111 (.357) รับจ�าง (Sig) - - .218* (.001) .271* (.000) 285* (.000) ค�าขาย (Sig) - - - .053 (.441) .066 (.357) รับราชการ (Sig) - - - - .013 (.861) พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 20 พบว�า ด�านการส�งเสริมอาชีพความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพค�าขาย รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 



77 ตารางที่ 21 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด�านการส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬาจําแนกตามอาชีพ อาชีพ เกษตรกร รับจ�าง ค�าขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( x ) (3.40) (3.22) (3.52) (3.25) (3.35)เกษตรกร (Sig) - .179 (.319) .123 (.485) .145 (.426) .054 (.769) รับจ�าง (Sig) - - .302* (.003) .033 (.762) .124 (.285) ค�าขาย (Sig) - - - .269* (.012) .178 (.112) รับราชการ (Sig) - - - - .090 (.455) พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 21 พบว�า ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพค�าขาย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 



78 ตารางที่ 22 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน จําแนกตามอาชีพ อาชีพ เกษตรกร รับจ�าง ค�าขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( x ) (4.23) (4.30) (4.27) (4.41) (4.21)เกษตรกร (Sig) - .069 (.472) .038 (.682) .175 (.074) .023 (.811) รับจ�าง (Sig) - - .030 (.572) .106 (.073) .092 (.136) ค�าขาย (Sig) - - - .136* (.017) .062 (.297) รับราชการ (Sig) - - - - .199* (.002) พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางท่ี 22 พบว�า ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 



79 ตารางที่ 23 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจําแนกตามอาชีพ อาชีพ เกษตรกร รับจ�าง ค�าขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( x ) (3.90) (3.97) (4.01) (4.01) (4.17)เกษตรกร (Sig) - .069 (.516) .108 (.300) .111 (.305) .271* (.014) รับจ�าง (Sig) - - .039 (.505) .042 (.520) .202* (.003) ค�าขาย (Sig) - - - .002 (.967) .162* (.015) รับราชการ (Sig) - - - - .160* (.027) พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 23 พบว�า ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 



80 ตารางที่ 24 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม จําแนกตามอาชีพ อาชีพ  เกษตรกร รับจ�าง ค�าขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( x ) (3.41) (3.82) (3.59) (3.58) (3.62)เกษตรกร (Sig) - .407* (.001) .186 (.117) .173 (.159) .211 (.093) รับจ�าง (Sig) - - .220* (.001) .233* (.002) .196* (.012) ค�าขาย (Sig) - - - .013 (.854) .024 (.747) รับราชการ (Sig) - - - - .037 (.647) พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 24 พบว�า ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพรับจ�าง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพค�าขาย รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 



81 ตารางที่ 25 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม จําแนกตามอาชีพ อาชีพ เกษตรกร รับจ�าง ค�าขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( x ) (3.60) (3.73) (3.96) (3.64) (3.39)เกษตรกร (Sig) - .128 (.373) .361* (.011) .043 (.768) .212 (.157) รับจ�าง (Sig) - - .233* (.004) .085 (.338) .341* (.000) ค�าขาย (Sig) - - - .318* (.000) .574* (.000) รับราชการ (Sig) - - - - .256* (.009) พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จากตารางที่ 25 พบว�า ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพค�าขาย ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพค�าขายและพนักงานรัฐวิสาหกิจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 



82 ตอนที่ 4 การวิเคราะห�ข�อเสนอแนะของประชาชนที่มีต%อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส%วนจังหวัดพะเยา ตารางที่ 26 ข�อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ข�อเสนอแนะ ความถ่ี f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ 1. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมควรบํารุงสวนสาธารณะให�สวยงามเปKนระเบียบ 32 2. บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมควรกําจัดขยะให�ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการส�งเสริมประชาธิปไตยควรให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็น 27 15          จากตารางที่ 26 ข�อเสนอแนะของประชาชนที่มีต�อบทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ควรบํารุงสวนสาธารณะให�สวยงามเปKนระเบียบ (f = 32) บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ควรกําจัดขยะให�ครอบคลุมทุกพื้นที่ (f = 27) บทบาทหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการส�งเสริมประชาธิปไตย ควรให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็น (f = 15) 



บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาและเพ่ือทราบถึงป)ญหาและแนวทางการแก�ไขป)ญหาเพ่ือพัฒนาบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ประชากรกลุ�มตัวอย�างเป-นประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 9 อําเภอ ได�แก� 1.อําเภอเมือง 2.อําเภอแม�ใจ 3.อําเภอดอกคําใต� 4.อําเภอจุน 5.อําเภอเชียงคํา 6.อําเภอปง 7.อําเภอเชียงม�วน 8.อําเภอภูซาง 9.อําเภอภูกามยาว จํานวน 482,645คน การเลือกกลุ�มตัวอย�างได�มาจากการคํานวณหาขนาดของกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�สูตรของ ยามาเน� ได�จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป-นแบบสอบถาม การวิเคราะห�ข�อมูลผู�วิจัยทําการวิเคราะห�ข�อมูลและการประมวลผล โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร�สถิติ ท่ีใช�ในการวิเคราะห� คือ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ยส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,F-test หรือวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 5.1 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.89) เม่ือพิจารณาเป-นรายด�าน พบว�าด�านท่ีอยู�ในระดับมากท่ีสุดคือ ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุขและ ด�านพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ( X  = 4.30) รองลงมาอยู�ในระดับระดับมาก คือ ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( X  = 4.02)  ด�านการส�งเสริมอาชีพ ( X  = 3.91) ด�านการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม ( X  = 3.72) ด�านการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม ( X  = 3.64) ตามลําดับ และอยู�ในระดับปานกลาง คือ ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ( X = 3.35) สามารถสรุปเป-นรายด�าน ดังนี้ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ี ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมอาชีพ พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.91) เม่ือพิจารณาเป-นรายข�อ  พบว�าทุกข�ออยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ย คือบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการฝYกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�อายุ ( X  = 4.03) รองลงมา บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนบริหารส�วนจังหวัดในการฝYกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�ด�อยโอกาส/ผู�พิการ ( X  = 3.77) ตามลําดับ 



84 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.35) เม่ือพิจารณาเป-นรายข�อ พบว�า ทุกข�ออยู�ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ย คือบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมการท�องเท่ียว ( X = 3.40) และบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมพัฒนาการกีฬา ( X = 3.32) ตามลําดับ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ี ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป-นรายข�อ พบว�า บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.44) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการให�มีการก�อสร�างและปรับปรุงซ�อมแซมถนน อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.37) และบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการสร�าง และการบํารุงรักษาการไฟฟ\า และความสว�าง อยู�ในระดับมาก  ( X  = 4.09)  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ี ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป-นรายข�อ พบว�า บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชน อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.54) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.32) และ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพ ผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ อยู�ในระดับมาก ( X = 4.05 ) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ี ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 4.02) เม่ือพิจารณาเป-นรายข�อ พบว�า บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการส�งเสริมการศึกษา อยู�ในระดับมากท่ีสุด( X  = 4.37) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.96) และบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการดํารงไว�ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.76 ) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.64) เม่ือพิจารณาเป-นรายข�อ พบว�าทุกข�ออยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ย คือบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหาร ส�วนจังหวัด ในการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ( X  = 3.90) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการจัดให�มีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ ( X  = 3.59) และบทบาท



85 หน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการจัดระบบกําจัดขยะ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.46 )ตามลําดับ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก( X = 3.72) เม่ือพิจารณาเป-นรายข�อ พบว�า ทุกข�ออยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ย คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ของท�องถ่ินสมํ่าเสมอ ( X  = 3.83) รองลงมา คือ บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการมีวิสัยทัศน�ท่ีก�าวหน�า มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ�ทันต�อเหตุการณ� ทําให�งานประสบความสําเร็จบรรลุเป\าหมาย ( X  = 3.74) และบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมประชาธิปไตย ( X = 3.59 ) ตามลําดับ ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคล พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน พบว�า โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาแตกต�างกัน เม่ือพิจารณาเป-นรายด�าน พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา มีด�านการส�งเสริมอาชีพ ด�านการส�งเสริมการท�องและกีฬา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล�อม และด�านการบริหารการเมืองและการมีส�วนร�วม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาต�างกันพบว�า ในภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาแตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเป-นรายด�านพบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด�านการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและด�านการบริหารการเมืองและการมีส�วนร�วม แตกต�างกันอย�างมีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี LSD (Least Significance Difference) ผลการทดสอบปรากฏดังต�อไปนี้ ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�า ป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา  ป.4-ป.7 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีของ



86 องค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. ปวท. ปวส.หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี  ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ม.4- ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี ต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว�าปริญญาตรี  อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�าป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษา ป.4-ป.7  มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษาม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) และปวท.ปวส.หรืออนุปริญญา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. ความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาปวท.ปวส.หรืออนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาป.4-ป.7 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชน ท่ีมีระดับการศึกษาม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี  อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�า ป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ป.4-ป.7 ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า)  ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาป.4-ป.7 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. ปวท.ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็น



87 แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. และปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญา อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�า ป.4 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษา ป.4-ป.7 มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. และปริญญาตรี  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษา ม.1-ม.3 (หรือเทียบเท�า) มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. และปวท.ปวส.(หรือเทียบเท�า) หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว�าปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือปวช. มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญาและปริญญาตรี ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษา ปวท.ปวส.หรืออนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ความคิดเห็นของประชาชนมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพต�างกัน พบว�า ในภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาแตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเป-นรายด�าน พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านส�งเสริมอาชีพ ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี LSD (Least Significance Difference) ผลการทดสอบปรากฏดังต�อไปนี้ ด�านการส�งเสริมอาชีพ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพรับจ�าง มีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพค�าขาย รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีของ



88 องค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพค�าขาย ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา มีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ�าง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพค�าขาย รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพค�าขาย ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับจ�างมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพค�าขายและพนักงานรัฐวิสาหกิจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพค�าขายมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นแตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ข�อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ควร



89 บํารุงสวนสาธารณะให�สวยงามเป-นระเบียบ (f = 32) บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ควรกําจัดขยะให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี (f = 27) บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในการส�งเสริมประชาธิปไตย ควรให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็น (f = 15) 5.2อภิปรายผล ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก โดยด�านท่ีอยู�ในระดับมากท่ีสุด คือ ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขและด�านพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานรองลงมาอยู�ในระดับมาก คือ ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด�านการส�งเสริมอาชีพด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วม และด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตามลําดับ และอยู�ในระดับปานกลาง คือ ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬาสามารถอภิปรายรายด�าน ได�ดังนี้ ด�านการส�งเสริมอาชีพความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมากอาจะเป-นเพราะว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ได�มีการฝYกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มแม�บ�าน และฝYกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�ด�อยโอกาส/ผู�พิการ ทุกปg สามารถนําไปใช�ในการประกอบอาชีพหลักได�จริง สอดคล�องกับงานวิจัยของ ยุวดี พ�วงรอด(2560) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบว�า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการบริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�านการวางแผนส�งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก และสอดคล�องกับงานวิจัยของ เกศสุดา โภคานิตย� และกีฬา  หนูยศ (2560, 71) วิจัยเรื่อง บทบาทผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน กรณีศึกษานายกองค�การบริหารส�วนตําบล นาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สรุปผลการวิจัย พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาเสียว ในการพัฒนาท�องถ่ิน ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชย�กรรมและการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับปานกลาง อาจเป-นเพราะว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ยังมีการการส�งเสริมการท�องเท่ียว และการส�งเสริมพัฒนาการกีฬายังไม�คลอบคลุมทุกอําเภอ ซ่ึงหากองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา มีการส�งเสริมการท�องเท่ียวทุกอําเภออย�างเป-นรูปธรรมชัดเจน ประชาชนก็จะมีความคิดเห็นมากท่ีสุด ดังท่ี ณัฐพงษ�  สัมฤทธิ์เดชขจร (2557) ได�ศึกษาเรื่องการจัดระบบบริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัดราชบุรี : ศึกษาเฉพาะเขตอาจ



90 อําเภอเมือง พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นด�านการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว อยู�ในระดับมากท่ีสุดดังนั้น องค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาต�องมีแผนและนโยบายในเรื่องการด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬาท่ีชัดเจน เช�น การปรับปรุงแหล�งเท่ียวกับ ปรับปรุงสนามกีฬา หรือสนับสนุนอุปกรณ�การกีฬา เป-นต�น ด�านพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมากท่ีสุดอาจเป-นเพราะว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัด มีการให�บริการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และมีการก�อสร�าง และปรับปรุงซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดรวมถึงบํารุงรักษาการไฟฟ\าและความสว�างอยู�ตลอดเวลา สอดคล�องกับงานวิจัยของสิทธิกร ขอจุลซ�วน (2551) ศึกษาเรื่อง กรณีความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขวาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ประชาชนมีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบล ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล�องกับงานศึกษาของนฤมล ศิลา (2554) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงาน ขององค�การบริหารส�วนตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด พบว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ ณัฐพงษ� สัมฤทธิ์เดชขจร (2557) ศึกษาเรื่อง การจัดระบบบริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัดราชบุรี : ศึกษาเฉพาะเขตอําเภอเมือง พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ด�านโครงสร�าง อยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุขความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมากท่ีสุดอาจเป-นเพราะว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีการส�งเสริมและดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก และเยาวชน สุขภาพผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาสผู�พิการ เป-นอย�างดี สอดคล�องกับงานวิจัยของ ณัฐพงษ� สัมฤทธิ์เดชขจร (2557) ศึกษาเรื่อง การจัดระบบบริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัดราชบุรี : ศึกษาเฉพาะเขตอําเภอเมือง พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ด�านส�งเสริมสุขภาพชีวิต อยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมากอาจเป-นเพราะองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีการส�งเสริมการศึกษาการทํานุบํารุงพุทธศาสนา การสืบสานดํารงไว�ซ่ึงวัฒนธรรม และประเพณีท�องถ่ินอันดีงามด�วยดีมาตลอด ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของโรจนินทร�  ศรีปองพัน, จิรายุ  ทรัพย�สิน, และวันชัย สุขตาม (2560, 51)  วิจัยเรื่อง บทบาทของนักการเมืองท�องถ่ินในการบริหารจัดการในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร� จังหวัดสุรินทร� สรุปผลการวิจัยพบว�าด�านระบบการศึกษา และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินอยู�ในระดับมากและสอดคล�องกับงานศึกษาของนิภาพร ชาวแกลง (2552) 



91 ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายขององค�การบริหารส�วนตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป)ญญาท�องถ่ิน อยู�ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพมากและสอดคล�องกับงานวิจัยของยุวดี พ�วงรอด (2559) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการให�บริการสาธารณะ ตามภารกิจหลักขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบว�า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�ออํานาจหน�าท่ีและบทบาทในการบริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อยู�ในระดับมาก ด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมาก อาจเป-นเพราะองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ มีการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะท่ีดี สอดคล�องกับงานวิจัยของ เกศสุดา โภคานิตย� และกีฬา  หนูยศ (2560,71) วิจัยเรื่อง บทบาทผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน กรณีศึกษานายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สรุปผลการวิจัย พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทของนายกองค�การบริหารส� วน ตําบล นา เสี ยว  ในการ พัฒนาท�อง ถ่ิน  ด� านการอนุ รั กษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อยู�ในระดับมาก และสอดคล�องกับงานวิจัยของ บรรเทา ไชยโคตร (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะ ขององค�การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ� พบว�า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ� ด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยู�ในระดับมาก และยังสอดคล�องกับงานศึกษาของนิภาพร ชาวแกลง (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายขององค�การบริหารส�วนตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อยู�ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ยังสอดคล�องกันงานศึกษาของนฤมล ศิลา (2554) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด พบว�า ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีประสิทธิภาพมาก ด�านการบริหาร การเมืองและการมีส�วนร�วมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาพบว�าอยู�ในระดับมาก อาจเป-นเพราะองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยามีการจัดกิจกรรมต�างๆ ของท�องถ่ินสมํ่าเสมอ มีการแสดงวิสัยทัศน�ท่ีก�าวหน�าชัดเจนรวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ�ทันต�อเหตุการณ� ทําให�งานประสบความสําเร็จบรรลุเป\าหมายอีกท้ังมีการส�งเสริมประชาธิปไตยทางการเมืองสอดคล�องกับงานวิจัยของบรรเทา  ไชยโคตร (2559) วิจัย



92 ความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ� พบว�า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ� ด�านการเมือง อยู�ในระดับมาก สอดคล�องกับงานศึกษาของนิภาพร ชาวแกลง (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย ขององค�การบริหารส�วนตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานด�านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการ และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อยู�ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพมาก และสอดคล�องกับผลการศึกษาของชนกนาถ เจริญรักษ� ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน ต�อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นต�อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด�านการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี อยู�ในระดับมาก สําหรับการวิเคราะห�การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคล พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต�างกัน พบว�า โดยภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาแตกต�างกันสอดคล�องกับการศึกษาของ สุภาวดี สินสายออ (2546) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลท�าช�าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด�านการเปรียบเทียบ พบว�า ป)จจัยด�านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีต�างกัน มีระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลท�าช�างแตกต�างกัน  และสอดคล�องกับผลการศึกษาของพิชัย นิติวงศ�วรกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวมแตกต�างกัน และสอดคล�องกับผลการศึกษาของเจษฎา จันทบุรานันท� (2546) ศึกษาเรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด�านการเปรียบเทียบ พบว�า เพศ ระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแตกต�างกัน และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของเกศสุดา โภคานิตย� และกีฬา หนูยศ (2560, 71) วิจัยเรื่อง บทบาทผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน กรณีศึกษานายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว�าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท�องถ่ิน จําแนกตาม ระดับการศึกษาท่ีต�างกัน ประชาชนมีความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับผลการศึกษาของประสาน 



93 กําจร  เมนุกูล (2542) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ� ด�านการเปรียบเทียบระดับการศึกษา อาชีพท่ีแตกต�างกัน พบว�า มีความคิดเห็นต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลแตกต�างกัน  5.3 ข�อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้          จากผลการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนในจังหวัดพะเยามีความเห็นในบางประเด็นท่ียังไม�ชัดเจน อาจมีความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา หรือองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาอาจมีการดําเนินงานตามบทบาทหน�าท่ียังไม�ครอบคลุม  ดังนี้ 1. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการฝYกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�ด�อยโอกาส/ผู�พิการ 2. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมพัฒนาการกีฬา3. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการสร�างและการบํารุงรักษาการไฟฟ\าและความสว�าง 4. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพผู�ด�อยโอกาสผู�พิการ 5. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดํารงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 6. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดระบบกําจัดขยะ7. บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมประชาธิปไตยดังนั้น องค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ควรมีการดําเนินงานให�ครอบคลุมในภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดทุกๆ ด�าน และควรมีการประชาสัมพันธ�การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให�มากข้ึนเพ่ือท่ีประชาชนในจังหวัดพะเยาจะได�รับรู�มากยิ่งข้ึน5.4 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต)อไป 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรู�ความเข�าใจของประชาชนในบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  อาจเปนเพราะเพศ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ของประชาชนจะมีทัศนะตอบทบาทและหนาที่ของหนวยงานบริการภาครัฐในหลากหลายมิติ



94 5.5 ข�อเสนอแนะต)อองค+การบริหารส)วนจังหวัดพะเยา จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา มีความคิดเห็นของประชาชนอยู�ในระดับปานกลางผู�วิจัยเห็นว�า องค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยามีการดําเนินงานในด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬามากเพียงพอแล�ว  แต�อาจจะมีการเผยแพร�ข�าวสารในเรื่องดังกล�าวไม�มากพอ  ดังนั้น ผู�วิจัยมีความเห็นว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาควรมีการประชาสัมพันธ�การดําเนินกิจกรรมให�มากข้ึน โดยอาจจะเพ่ิมช�องทางในการประชาสัมพันธ�ให�มีความหลากหลาย เพ่ือให�ง�ายต�อการท่ีรับรู�ของประชาชนในจังหวัดพะเยาต�อไป 
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ภาคผนวกก แบบสอบถาม  



แบบสอบถามการวิจัย  เรื่อง  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา คําช้ีแจง: แบบสอบถามนี้เป'นส�วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ2ค โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ดังนั้น  ผู�วิจัยจึงขอความกรุณาจากท�านได�ตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป'นจริงเพ่ือให�เกิดประโยชน�และนําไปใช�ประโยชน�เพ่ือการศึกษาเท�านั้น แบบสอบถามแบ�งออกเป'น 3 ตอน คือ  ตอนท่ี 1สถานภาพส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะท่ีมีต�อบทบทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา      นายณัฐภณ  แก�วน�อยรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ2ค     96



ตอนท่ี 1 สถานภาพส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  �  ในช�องว�างท่ีกําหนดไว�ได�ตามความเป'นจริงของท�านโดยเลือกตอบเพียงข�อละ  1  คําตอบ 1.เพศ  (    )  ชาย    (    ) หญิง  2.  ระดับการศึกษา  (    ) ตํ่ากว�า ป.4    (    ) ป.4 – ป.7  (    ) ม.1 – ม.3 (หรือเทียบเท�า)  (    ) ม.4 – ม.6 (หรือเทียบเท�า) หรือ ปวช. (    ) ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา  (    ) ปริญญาตรี  (    ) สูงกว�าปริญญาตรี  3. อาชีพ  (    ) เกษตรกร    (    )รับจ�าง  (    ) ค�าขาย    (    )รับราชการ  (    ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   (    )อ่ืน ๆ            



ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย   �   ในช�องว�างท่ีกําหนดไว�ได�ตามความเป'นจริง  บทบาทหน)าท่ีขององค+การบริหารส,วนจังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 5 มาก  4 ปานกลาง 3 น)อย  2 น)อยท่ีสุด1 บทบาทด)านการส,งเสริมอาชีพ     1. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการฝGกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มแม�บ�าน     2. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการฝGกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�สูงอายุ     3. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการฝGกอบรมส�งเสริมอาชีพให�กลุ�มผู�ด�อยโอกาส/ผู�พิการ      บทบาทด)านการส,งเสริมการท,องเท่ียวและกีฬา     4. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมการท�องเท่ียว     5. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมและพัฒนาการกีฬา      บทบาทด)านการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน      6. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดสร�างและการบํารุงรักษาการไฟฟMาและความสว�าง      7. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค      8. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการให�มีการก�อสร�างและปรับปรุงซ�อมแซมถนน 



 บทบาทหน)าท่ีขององค+การบริหารส,วนจังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 5 มาก  4 ปานกลาง 3 น)อย  2 น)อยท่ีสุด1 บทบาทด)านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข      9. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ      10. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชน      11. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพผู�ด�อยโอกาสผู�พิการ      บทบาทด)านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      12. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมการศึกษา      13. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา      14. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดํารงไว�ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน      บทบาทด)านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม      15. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 16. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดให�มีและบํารุงสวนสาธารณะ      17. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการจัดระบบกําจัดขยะ  



 บทบาทหน)าท่ีขององค+การบริหารส,วนจังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 5 มาก  4 ปานกลาง 3 น)อย  2 น)อยท่ีสุด1 บทบาทด)านการบริหาร การเมืองและการมีส,วนร,วม      18. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดการมีวิสัยทัศน�ท่ีก�าวหน�า มีการสื่อสารประชาสัมพันธ�ทันต�อเหตุการณ� ทําให�งานประสบความสําเร็จบรรลุเปMาหมาย      19. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการส�งเสริมประชาธิปไตย      20. ท�านเห็นด�วยกับบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในการทํากิจกรรมต�าง ๆของท�องถ่ินสมํ่าเสมอ                                                         ตอนท่ี 3ความคิดเห็นและข)อเสนอแนะท่ีมีต,อบทบทหน)าท่ีขององค+การบริหารส,วนจังหวัดพะเยา ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ขอขอบคุณทุกท,านท่ีให)ความร,วมมือในการตอบแบบสอบถาม    



105ภาคผนวก ขรายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 



รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 1. ดร.อภิวัตน�  พลสยม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)  มหาวิทยาลัยเกริก (2557)อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห3งแปซิฟ6ค2. ดร.นิตยา  วงค�ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�) การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาแม3โจ9อาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห3งแปซิฟ6ค3. นายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยาปลัดองค�การบริหารส3วนจังหวัดพะเยาอาจารย�พิเศษสถาบันวิทยาการจัดการแห3งแปซิฟ6ค102



106 ประวัติผู
วิจัยช่ือ – นามสกุล นายณัฐภณ  แก�วน�อย  ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได
 บ�านเลขท่ี 177 หมู0ท่ี 10 ตําบลแม0นาเรือ อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช




