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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ในการ

พัฒนาท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ 
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
(Key Informants) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ และเสนอแนะการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบว่า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่กําหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 คือ 1) ในการให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 2) การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ 3) ควบคุม
การการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการได้เป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ 
บางส่วนไม่เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงจําเป็นต้องให้มีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคญั : (1) บทบาท  (2) การพัฒนาท้องถิ่น (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.
ศิริรักษ์ สิงหเสม 
2 นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงของไทยท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังเพ่ือกระจายอํานาจ (Decentralization) ให้ประชาชนในระดับตําบลของท้องถิ่น ซึ่งเป็นเขตใน
ชนบท อันเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการ ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง (Political 
participation) หรือที่เรียกกันว่า ปกครองตนเอง (Local self-government) โดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น ฝ่ายบริหาร ที่มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ไม่เกินสอง
คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหน่ึงคน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดมีหน้าที่บริหารงานในองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ และฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 
ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกต้ัง 
 ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจะใช้บทบาทหน้าที่ของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดเตรียมโครงการการเรียงลําดับความสําคัญและเร่งด่วน 
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การนําเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณดําเนินการ
ตามโครงการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การติดตามผลการนําเสนอโครงการ รวมไปถึงการรับ
ฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน 
 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหญ่ เน่ืองจากมีความสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน         
ตําบลบ้านใหญ่ 
 3. เพ่ือเสนอแนะการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จากทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จํานวน 13 คน 
 2. ขอบเขตด้านพืน้ที่  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
  3. การตรวจสอบและถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร 
  4. ปัญหาและอุปสรรคในบทบาทหน้าที่ 
  5. แนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่  
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ผู้วิจัยเริ่มดําเนินการศึกษา ต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 2. ทําให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหญ่ 
 3. ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหญ่ 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. แนวคิดเรื่องหลักการตรวจสอบถ่วงดุล 
 การปกครองท้องถิ่นจะใช้หลักการปกครองตนเอง แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากท่ี
ประชาชนทุกคนจะทําหน้าที่บริหารท้องถิ่นด้วยตนเองโดยปกติแล้วรูปแบบที่พบเห็นโดยทั่วๆ ไป คือ 
มีการเลือกตัวแทนหรือผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น 
แต่ละฝ่ายจะมีอํานาจและหน้าที่รวมท้ังกระบวนการในการควบคุมทั้งจากส่วนกลางจากภายในองค์กร
เดียวกัน และจากภาคสังคมหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีทั้งที่ตราไว้เป็นข้อบัญญัติ 
หรือตัวบทกฎหมายที่ต้องปฏิบัติหรือดําเนินการตามน้ันอย่างชัดแจ้ง และอาจมีทั้งที่เป็นประเพณี
ปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับกันในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการก่อตัวของประชาธิปไตยตะวันตกน้ัน 
นอกจากการเน้นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นพ้ืนฐานหลักแล้ว ยังตระหนักถึงความสําคัญ
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ในการสร้างกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance) ซึ่งกันและกันระหว่างอํานาจ
ฝ่ายต่างๆ จนในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นหลักการแบ่งแยก
อํานาจ (Separation of powers) ทั้งน้ี เพราะมีบทเรียนในประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศ
ต่าง ๆ ว่าถ้าปล่อยให้อํานาจอยู่ในมือของบุคคลคนเดียวหรือสถาบันเดียวอาจนําไปสู่การปกครองที่ฉ้อ
ฉลหรือช่ัวร้ายหรือกระทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนหรือความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ดังที่ Lord Acton รัฐบุรุษชาวอังกฤษได้กล่าวคติพจน์ที่มักจะถูก
เอ่ยอ้างถึงอยู่เสมอว่าอํานาจทําให้ฉ้อฉล ย่ิงมีอํานาจมากย่ิงมีความฉ้อฉลมาก (Power corrupts, 
absolute power corrupts absolutely) (สถาบันดํารงราชานุภาพ,2546,การตรวจสอบขององค์กร
ภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น,หน้า 74-75) 
 2. แนวคิดการกระจายอํานาจให้กับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจ หรือ กระจายอํานาจให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นหน่ึงๆ ให้มีอิสระในการบริหารจัดการ ตลอดจนดําเนินกิจการต่างๆ ได้เองเพ่ือ
ผลประโยชน์แห่งท้องถิ่นน้ันๆ น่ีคือกลไกสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ในอันดับแรกบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคที่เคย เป็นเสมือน
ผู้บังคับบัญชาของราชการส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนไป โดยหันไปเน้นหนักในทางด้านของการกํากับดูแล
มากกว่า ในลําดับต่อมาขนาดของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคต้องปรับตัวให้มีขนาดเล็ก
ลง ในขณะที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะถูกขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ตาม
กระแสการปฏิรูปในทศวรรษ 2540 น้ี คือทศวรรษสําคัญของรัฐไทยกับการกระจายอํานาจลงไปสู่
ท้องถิ่นของไทยพร้อมๆ กับเป็นความท้าทายต่อฝ่ายสภาท้องถิ่นว่าจะมี บทบาทได้อย่างไรภายใต้
บริบทที่ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งย่ิงขึ้นเช่นน้ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับบทบาทในการออกกฎหมายของ
สภาท้องถิ่น และการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารโดยสภาท้องถิ่น (ยุทธพร อิสระชัย, 2549) 
 
วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview)  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ 
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จํานวนทั้งหมด 13 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดของประชากรที่ต้องการศึกษา โดยกําหนดคุณลักษณะของ
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ประชากร โดยมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์ แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or Formal interview) มีลักษณะคําถามที่ตายตัวและมีข้อกําหนด
ที่แน่นอน จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและใช้คําถามเดียวกัน ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้
กําหนดวันนัดหมาย และแจ้งล่วงหน้า โดยการสัมภาษณ์จะมีการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนที่
จะสัมภาษณ์จะขออนุญาตกับผู้ถูกสัมภาษณ์จะขออนุญาตกับผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ วิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยผู้วิจัยต้องทําการ
สัมภาษณ์ไปตามคําถามที่กําหนดไว้ในแบบการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่กําหนดไว้
เท่าน้ัน และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคําถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามคําบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ ดังน้ี 1) ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น           
2) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคําถาม แล้วนํามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนาข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ 3) นําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาแยกประเด็นคําถาม แล้วนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เก่ียว ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่ความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูล 

  
ผลการวิจัย 
 1. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ ่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
ควบคุมการการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการเป็นอย่างดี 
ซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่  
 การวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ เป็นสมาชิกมาเป็นเวลานานมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีเพียงบาง
ท่านที่มีปัญหาและอุปสรรค ในเรื่องของระเบียบ ข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจาก
บางท่านไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นหลักสูตร
พ้ืนฐาน จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหลักสูตรต่างๆ 
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้ 
ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่เป็นประจําทุกปี แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บางส่วนไม่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทําให้สมาชิกบางท่านไม่ได้รับความรู้ จึงทําให้เป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และอีกประการหน่ึงในด้านงบประมาณท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เห็นว่างบประมาณท้องถิ่น มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอท่ีจะนํามา
พัฒนาท้องถิ่น เมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ความหวังไว้กับสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลที่ตนเองเลือกเข้าไปทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง ในการของบประมาณ มาพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง ประกอบกอบกับการของบประมาณ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
มาก จึงไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันที ทําให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
อย่างล่าช้า 
 3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ ่
 การวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหญ่ คือ 1) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ เพ่ือเป็นการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่เพ่ือ
จะได้นําความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาท้องถิ่น 2) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การดูแลคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรมร่วมกันของประชาชน ให้กับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําไปพัฒนาท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือประชาชน เพราะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีฐานะทางการเงินที่ดี 3) ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล        
มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น Line Facebook เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงานระหว่างประชาชนกับสมาชิกสภา ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้ดังน้ี 

1. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนาท้องถิ่น                
มีบทบาทหน้าที่ ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหาร
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ส่วนตําบล และควบคุมการการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการเป็น
อย่างดี ซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล บํารุงกิจ (2558)              
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาการทําหน้าที่ของสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา ที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น พบว่า การทําหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยายชาส่วนใหญ่ ทุกคน
ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา มีการเข้าประชุมครบองค์ประชุมเกือบทุกครั้งโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการทําหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล แผนพัฒนา
ตําบล จะให้ความสําคัญต่อการซักถามและอภิปรายข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  

2. ปัญหาและอุปสรรคในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่             
บางท่านที่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของระเบียบ ข้อกฎหมาย เน่ืองจากบางท่านไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้สมาชิกบางท่านไม่ได้รับความรู้ จึงทําให้
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และอีกประการหน่ึงในด้านงบประมาณท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เห็นว่างบประมาณท้องถิ่น มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอที่จะนํามา
พัฒนาท้องถิ่นเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ขวัญทิดา ศศิสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้
กับการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จะมีเพียงบางท่านที่มีมีปัญหาและ
อุปสรรคในการแสดงหน้าที่ เน่ืองจากบางท่านที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นของ
สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ และถึงแม้
องค์การบริหารส่วนตําบล เคยจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ความรู้
ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับอาจไม่ค่อยเต็มที่เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคคลากรที่ทํา
หน้าที่โดยตรงเก่ียวกับการให้ความรู้ ด้านกฎหมาย และด้านกิจการสภาฯ  

3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ 
มีดังน้ี  

3.1 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ควรพัฒนาความรู้ของตนเองโดยเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหญ่ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินทร ศรีแนน (2560) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าไฮงาม 
และองค์การบริหารส่วนตําบลสมสะอาดอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คือ ควรจัด
ฝึกอบรมในด้านกฎหมาย ด้านกฎระเบียบ ด้านการพูดอภิปรายในสภา ด้านการตรวจสอบผู้บริหาร 
ด้านการศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริงและด้านการจัดประชุมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติจริงให้รับรู้ถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเองและให้เข้าใจถึงการทํางานเพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร
อย่างเต็มที่ 
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 3.2. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ควรเพ่ิมงบประมาณในด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ เพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นระหว่างชาวบ้านกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ อันจะเป็นการนําพา
ให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรา กาวี (2550) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น กับบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของบทบาทการ
พัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนของรัฐน้อยเกินไป 
รองลงมาคือ งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน  

 3.3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ ควรปรับปรุงพัฒนาให้ทันต่อ
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์มากขึ้น โดนเฉพาะการติดต่อสื่อสาร เช่น Line Facebook เพ่ือเป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน เพราะในปัจจุบันน้ีข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้งานเป็นก็จะสามารถพัฒนาบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญทิดา ศศิสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้ กับการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หน้าไม้ ควรเข้าถึงประชาชนให้มากกว่าปัจจุบันให้มากกว่าคําแนะนํา คือ ต้องเข้าถึงทุกบทบาท 
มากกว่าหน้าที่สมาชิก และที่สําคัญคือ ต้องมีภาวะผู้นําทั้งตําบล ไม่ใช่ในหมู่ของตนเท่าน้ันและที่
สําคัญของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลการลงพ้ืนที่บ่อยๆ เย่ียมประชาชนตามบ้าน สอบถาม
สารทุกข์สุขดิบอย่างต่อเน่ือง และควรให้ประชาชนพบง่าย ติดต่อง่าย สามารถดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา 
เป็นมิตรและเป็นเพ่ือนที่ดีของของประชาชน สามารถช่วยเหลือหรือพ่ึงพิงได้ รับรู้รายละเอียดข้อมูล
ปัญหาความต้องการของประชาชน และมีจิตใจในการบริการเพ่ือประชาชน 

  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา บทบาทหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่         
ในการพัฒนาท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี  

1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ครอบคลุม
เน้ือหา ที่สามารถจะนํามาปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ควรเพ่ิมงบประมาณในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ควรมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยตรงเพ่ือจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับปัญหา และความต้องการของประชาชน 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการการแสดงบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพ่ือเพ่ิมขอบเขตการศึกษา 
 3. ควรศึกษาในเร่ืองการรับรู้บทบาทตามอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ โดยเจาะลึกในแต่ละด้าน เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม 
หรือทางด้านประเพณีวัฒนธรรม 
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