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ชือการศึกษาคน้ควา้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาทอ้งถินองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
หนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ผูศึ้กษา นางสาวสุนิสา ฮวบกอง รหสันกัศึกษา 55603319  

 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 

อาจารยที์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์พรชยั เทพปัญญา 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ (1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี (2) 
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม 
อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนทีอาศยัในพืนที องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 383 คน เครืองมือทีใชไ้ดแ้ก่
แบบสอบถามสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t-test และการทดสอบค่า (OneWayAnowa) 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการมีส่วน
ร่วมมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน และดา้นการติดตาม
ประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และการพฒันาทอ้งถินผลการวจิยัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัการมี
ส่วนร่วมมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นโครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง ดา้น
เศรษฐกิจและการคลงั ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ดา้นการเมืองการบริหารและ
ดา้นสาธารณสุขสิงแวดลอ้มแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ อยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (2) 
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
ขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ประชาชนทีมีอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น                 
คือ ดา้นสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ และประชาชนทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 5 ดา้น คือ ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน 
ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาวฒันธรรม ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสาธารณสุขสิงแวดลอ้ม
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และทรัพยากรมนุษย ์ และประชาชนทีมีระยะเวลาทีอาศยัในชุมชนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั และ
ประชาชนทีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที 0.05 จาํนวน 7 ดา้น คือ ดา้น
การตดัสินใจและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชน ดา้น
การเมืองการบริหารและดา้นสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 
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RESEARCH TITLE:  PEOPLE’S PARTICIPATION IN THE LOCAL DEVELOPMENT OF 

NONG KAM PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

NONG YA SAI DISTRICT, SUPHANBURI. 

RESEARCHER: MISS SUNISA HUABKONG, STUDENT’S CODE 55603319, 

MAJORINPILITICALADMINISTRATION 

ADVISOR: ASSOCIATED PROFESSOR PORNCHAI THEPPANYA 

ABSTRACT 

 This research had purposes for 1) studying people’s participation in the local 

development of Nong Kam provincial administrative organization, Nong Ya Sai district, 

Suphanburi, 2) comparing people’s participation in the local development of Nong Kam 

provincial administrative organization, Nong Ya Sai district, Suphanburi. 

 The sample group of the research was 383 people in the area of Nong Kam 

provincial administrative organization, Nong Ya Sai district, Suphanburi. The tool was the 

questionnaire. The statistics used for analyzing were percentage, mean, standard deviation, T-test, 

and one way stationtest. 

 The results were found that 1) people’s participation, in general, was the highest 

level. When considering each side, it was found that the decision and determination of the 

solution, people’s activities, the investment and performance, and the evaluation were the 

medium level. The result of the research in the local development was found that in general, the 

level of the participation was the highest level. When considering each side, it was found that the 

basic structure, the town plan, the economy and finance, the society, the study of religion and 

culture, the political administration, the environmental public health and human resource were the 

medium level in the participation; 2) the comparison of people’s participation in the local 

development of Nong Kam provincial administrative organization, Nong Ya Sai district,  
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Suphanburi classifying according to the individual factors was found that people who had the 

different age had the different opinion significantly. The statistical level was 0.05 on one side 

which was the environmental public health and human resource. People who had the different 

educational level had the different opinion significantly at 0.05 of the statistical level on 5 sides 

which were the participation in the decision, the determination of solution, people’s activities, the 

society and the study of religion and culture, the political administration, and the environmental 

public health and human resource. The different period people live in the community made them 

have the different opinion significantly at 0.05 on one side which was the economy and finance. 

People who had the different career had the different opinion significantly at 0.05 on seven sides 

which were the decision and determination of solution, people’s activities, the political 

administration, and the environmental public health and human resource. There was not any 

difference on the other sides. 
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กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระเล่มนี สาํเร็จไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ ดร.
นพดล เหลืองภิรมย ์ ทีกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ และ
ไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายงิ ใหค้าํแนะนาํและชีแนะแนวทางในการปรับปรุงการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ฉบบันีใหส้มบูรณ์ยงิขึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ พรชยั เทพปัญญา ทีกรุณารับเป็นอาจารยที์
ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ อีกทงัยงักรุณาสระเวลาอนัมีค่ายงิ ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ กาํลงัใจ
และคอยผลกัดนัใหผู้ว้จิยัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันีไดเ้ป็นผลสาํเร็จขอกราบขอบพระคุณ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน ทีกรุณารับเป็นกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้
อิสระตลอดจนใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั
สุพรรณบุรี และผูอ้าํนวยการ หวัหนา้ส่วนต่างๆ พนกังานตลอดจนประชาชนในตาํบลหนองขาม 
อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีใหค้วามร่วมมือและใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันี 

 ขอขอบพระคุณ ครอบครัวทีใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาเล่าเรียน ขอบูชาพระคุณ
บิดามารดา บูชาครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณต่อผูว้ิจยัทุกท่าน รวมทงัขอขอบพระคุณเพือนๆ ทีคอย
เป็นกาํลงัใจและใหค้าํปรึกษาใหก้บัผูว้จิยัดว้ยดีตลอดมา จนทาํใหผู้ว้จิยัทาํการศึกษาครังนีสาํเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
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