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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,  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ช 

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 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฌ 

สารบัญ 

 หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย…………………………………………………………………………… ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ…………………………………….……….…………………………. ฉ 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………… ซ 
สารบญัตาราง………………………………………………………………………………… ฎ 
สารบญัภาพ………………………………………………………………………….………. ฐ 
บทที  

 บทนาํ……………………………………………………………………………………  
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา……………………………………….……  
วตัถุประสงคข์องการวจิยั…………………………………………………………..  
สมมุติฐาน…………………………………………………………………………..  
ขอบเขตของการวจิยั………………………………………………………………..  
กรอบแนวคิด………………………………………………………………………..  
นิยามศพัท…์………………………………………………………………………..  
ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ…………………………………………………………  

 วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง…………………………………………………………………..  
แนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน………………………………………  
แนวคิดเกียวกบัการปกครองทอ้งถิน……………………………….……….………  
แนวคิดเกียวกบัการพฒันาทอ้งถิน……………………………………………….…  
ขอ้มูลทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ  
 จงัหวดัสุพรรณบุรี……………….……….…….………….……………………  

งานวจิยัทีเกียวขอ้ง………………………………………………………………………  
  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ญ 

บทที หนา้ 
3 วธีิดาํเนินการวจิยั…………………………………………………………………………  

รูปแบบการศึกษา…………………………………………………….………………  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง…………………………………………….…………….  
เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา……………………………………….……….…….……  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล………………………………………………………………  
วเิคราะห์ขอ้มูล………………………………………………………………………  

4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล……………………………………………………………………  
ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง………………………………………………  
ตอนที 2 วเิคราะห์การมรส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน 

 กรณีศึกษา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม……………………………… 
 

 
ตอนที 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน 

 กรณีศึกษา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม……………………………… 
 

 
5 สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ……………………………….….………  

สรุปผลการวจิยั…….….……………………………………………………………  
อภิปรายผล……………………………………….…………………………………  
ขอ้เสนอแนะ………………………………..………………………………………  

บรรณานุกรม…………………………….……………………….………….………………  
ภาคผนวก…………………………….…………….………….……….……………….…… 62 
ประวติัผูว้ิจยั…………………………….………….……………….…….……………….…  
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฎ 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที  หนา้ 
 ประชากรทงัหมดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม…….………….……… 23 
 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ…….………….……….………..… 35 
 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย…ุ….………….……….………..… 36 
 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา…….………….……… 36 
 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระยะเวลาทีอาศยัในชุมชน…….……… 37 
 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ…….………….……….……….. 37 
 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตามสถานภาพ…….………….………. 37 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม….. 38 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการ

ตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา…….………….……….……….. 39 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการมีส่วน

ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน…….………….……….……… 40 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการลงทุน

และปฏิบติังาน…….………….……….………..…….………….……….…….. 41 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการติดตาม

ผลและประเมินผล…….………….……….………..…….………….……….… 42 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินโดยภาพรวม…….……… 43 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นโครงสร้างพืนฐาน

และผงัเมือง…….………….……….………..…….………….……….……….. 43 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นเศรษฐกิจและการคลงั 44 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นสังคมและการศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม…….…………..………..………..….….………….…… 44 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นการเมืองการบริหาร   45 
 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นการสาธารณสุข

สิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย…์….………….…………….……….……….. 45 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินจาํแนกตามเพศ 46 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินจาํแนกตามอายุ 47 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินจาํแนกตาม

ระดบัการศึกษา…….………….……….………..…….………….……….…… 48 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินจาํแนกตาม

ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน…….………….……….………..…….…………. 49 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินจาํแนกตาม

อาชีพ…….………….……….………..…….………….……….………..…….. 50 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินจาํแนกตาม

สถานภาพ…….….………..….…….………..…….………….……….……….. 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฐ 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที  หนา้ 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 ทีตงัของตาํบลหนองขามและการแบ่งเขตการปกครอง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทท ี  

บทนํา 

. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกระจาย 
อาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถิน โดยไดก้าํหนดไวใ้นหมวด  แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐมาตรา  
กาํหนดใหรั้ฐตอ้งกระจายอาํนาจใหท้อ้งถินพึงตนเอง และตดัสินใจในกิจการของทอ้งถินไดเ้อง 
พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถินและระบบสาธารณูปโภค ตลอดทงัโครงสร้างพืนฐานสารสนเทศในทอ้งถิน
ใหท้วัถึงและเท่าเทียมกนัทวัประเทศ รวมทงัพฒันาจงัหวดัทีมีความพร้อม ให้เป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันนั (ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 
2543: 101) การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน เป็นหลกัสาํคญัทีแสดงความพร้อมของประชาชน
ในการปกครองตนเองและเพียงพอต่อความสาํเร็จในการพฒันา เมือประชาชนมีโอกาสไดรั้บมอบ
อาํนาจในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาตนเอง ผา่นกระบวนการทางการเมือง ในรูปแบบของการ
ปกครองทอ้งถิน ประชาชนใชโ้อกาสทีไดรั้บเป็นประโยชน์มากเท่าไร ขึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นจุดเริมตน้ของการพฒันาประเทศ แต่ในปัจจุบนั ยงั
พบวา่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการต่างๆ นอ้ยมาก จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรม
ตามโครงการต่างๆ ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มี
จุดมุ่งหมาย ในการพฒันาชุมชนของตนเอง ซึงสามารถแบ่งออกไดด้งันี . การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พืนฐานและการผงัเมืองใหมี้ระบบเชืองโยงกนั เพืออาํนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจสร้างและบาํรุง
ระบบการคมนาคมขนส่ง . การพฒันาเศรษฐกิจและการคลงั ไดแ้ก่ การพฒันาอาชีพของประชาชน
การส่งเสริมอาชีพและรายได ้ ใหก้บัประชาชน ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร พฒันา
โครงสร้างพืนฐานบุคลากรและเทคโนโลยกีารเกษตร . การพฒันาดา้นสังคมการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม มุ่งเนน้ในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น สังคมปลอดยาเสพติด ขยายโอกาส
ทางการศึกษา . การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร พฒันาในดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน ใน
ดา้นราชการ ใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง โปร่งใส ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ 
และเอกชน รวมไปถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั . การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เนน้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การอนุรักษ์
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สิงแวดลอ้ม สร้างจิตสาํนึกในการส่งเสริมการฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ ในการทาํงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม มีหลายโครงการทีผา่นมา และยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร
เพราะประชาชนอาจจะยงัไม่เขา้ใจและคิดวา่ไม่ใช่เรืองทีสาํคญัอะไร และรวมไปถึงสิงแวดลอ้มไม่
เอืออาํนวย และเหตุผลดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พฒันาทอ้งถิน โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคล คือ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที
อาศยัอยูใ่นพืนที และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 ผูว้จิยัคาดวา่ ผลการศึกษาจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข การดาํเนินกิจกรรม
หรือโครงการทีจะดาํเนินการพฒันา ร่วมกนัระหวา่งประชาชนและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
ขาม ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน โดยมีความร่วมมือกนัเพือจุดประสงคเ์ดียวกนั ในการพฒันาตาํบล
และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ใหไ้ดรั้บผลประโยชน์มากทีสุด 

. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 .  เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 .  เพือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. สมมุติฐาน 

 3.1 เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วม 

  3.1.1 เพศแตกต่างกนัมีการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 

  3.1.2 อายแุตกต่างกนัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 

  3.1.3 อาชีพแตกต่างกนัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 

  3.1.4 สถานภาพแตกต่างกนัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 

  3.1.5 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 

  3.1.6 ระยะเวลาทีอาศยัในชุมชนแตกต่างกนัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
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 3.2 เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาทอ้งถิน 

  3.2.1 เพศแตกต่างกนัการพฒันาทอ้งถินแตกต่างกนั 

  3.2.2 อายแุตกต่างกนัการพฒันาทอ้งถินแตกต่างกนั 

  3.2.3 อาชีพแตกต่างกนัการพฒันาทอ้งถินแตกต่างกนั 

  3.2.4 สถานภาพแตกต่างกนัการพฒันาทอ้งถินแตกต่างกนั 

  3.2.5 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัการพฒันาทอ้งถินแตกต่างกนั 

  3.2.6 ระยะเวลาทีอาศยัในชุมชนแตกต่างกนัการพฒันาทอ้งถินแตกต่างกนั  

4. ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษา
ไวด้งันี 

 4.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ 
ประชาชนทีอาศยัในพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม จาํนวน ,  คน กลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน  คน โดยคาํนวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

 4.  ขอบเขตดา้นเนือหา ศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและดา้นการพฒันา
ทอ้งถินการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งออกเป็น  ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน
ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
การพฒันาทอ้งถินแบ่งออกเป็น  ดา้นไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างพืนฐานและการผงัเมือง ดา้นเศรษฐกิจ
และการคลงั ดา้นสังคมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นการ
สาธารณสุข สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

 4.  ขอบเขตดา้นพืนที เป็นการศึกษาในเขตพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม 
อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน  หมู่บา้น ประกอบดว้ย ) บา้นคตัฑูต ) บา้น
หนองแหน ) บา้นทะเลเพลาะ ) บา้นหนองกระทิง ) บา้นหนองขาม ) บา้นตรอกสะเดา ) บา้น
หว้ยนาํจนัทร์ ) บา้นหนองหา้ง ) บา้นทุ่งแสม ) บา้นหนองเสือเตน้ ) บา้นหว้ยนาํจนัทร์ใต ้
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5. กรอบแนวคิด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

6. นิยามศัพท์ 

 6.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม หมายถึง หน่วยงานราชการทีตงัอยูใ่นเขต
ตาํบล จดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล พ.ศ.  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหนา้ทีใหบ้ริการ
ประชาชนในทอ้งถินดา้นเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวฒันธรรม ในทีนีหมายถึงองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองขอม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 6.  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง เปิดโอกาสใหทุ้กๆ คน และทุกๆ กลุ่มใน
ชุมชน มีโอกาสเขา้ร่วมในการพฒันาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง โดยการเขา้ร่วมอาจจะอยูใ่นรูปแบบ
ของการมีตวัแทนหรือการเขา้ร่วมโดยตรง ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้
ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 6.  การพฒันาทอ้งถิน หมายถึง ทาํใหแ้ต่ละหมูบา้นมีความเป็นอยูที่ดี มีความรู้ความ
เขา้ใจในหน่วยงานราชการมากขึน เพือทีจะสามารถร่วมแรงร่วมใจ ในการพฒันาทอ้งถินให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ
กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆของประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ปฏิบติังาน 

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประ
เมิลผล 

การพฒันาท้องถิน 

ดา้นโครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง 

ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั 

ดา้นสังคมการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ดา้นการเมืองการบริหาร 

ดา้นสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรมนุษย ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 7.  ทราบถึงสาเหตุทีประชาชนสนใจทีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 7.  สามารถนาํผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 7.  ผลจากการวจิยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับผูที้สนใจศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั
สุพรรณบุรี เพือขยายผลการศึกษาต่อไป 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 การศึกษาวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี” ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฏี และ
ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือกาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงันี 

 . แนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2. แนวคิดเกียวกบัการปกครองทอ้งถิน 

 . แนวคิดเกียวกบัการพฒันาทอ้งถิน 

 . ขอ้มูลทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั
สุพรรณบุรี 

 . ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1. แนวคิดเกยีวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ศุภสวสัดิ ชชัวาลย ์ ( :  - ) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การ
เกียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึงในสถานการณ์ของกลุ่ม โดยผลของการเกียวขอ้ง
ดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจใหก้ระทาํการใหบ้รรลุจุดหมายร่วมกนัของกลุ่มพร้อมทงัเกิดความรู้สึกนึกคิด
ร่วมในการรับผดิชอบกบักลุ่มดว้ย แนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเขา้มาร่วมรับผดิ 

ชอบ มกัจะเกิดขึนจากสาเหตุหลกั  ประการดว้ยกนัคือ 

 . ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั ซึงเกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวล
ส่วนบุคคล ซึงบงัเอิญพอ้งตอ้งกนั กลายเป็นความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนัของส่วนร่วม 

 . ความเดือดร้อนและไม่พึงพอใจร่วมกนัทีมีต่อสถานการณ์ทีเป็นอยูน่นั ผลกัดนัให้
มุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระทาํร่วมกนั 

 . การตกลงใจร่วมกนัทีจะเปลียนแปลงกลุ่มหรือชุมชน ไปในทิศทางทีพึงปรารถนา
การตดัสินใจร่วมกนันี จะตอ้งรุนแรงมากพอทีจะทาํใหเ้กิดความริเริมกระทาํการสนองตอบ ความ 

เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมนนั 
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 การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นสิงสาํคญั ซึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ในทอ้งถินสามารถแบ่งแยกได ้ดงันี 

 . การมีส่วนร่วมในการเลือกตงั นบัเป็นสิงสาํคญัและเห็นไดช้ดัทีสุดในการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ซึงครอบคลุมตลอดกระบวนการเลือกตงั ไดแ้ก่ การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตงั การ
เสนอตวัเขา้รับสมคัรเลือกตงั การไปฟังการหาเสียง การแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัผูส้มคัร 
นโยบายพรรค การชกัจูงผูอื้นไปลงคะแนนเสียงการดูแลไม่ใหเ้กิดการทุจริตในการลงคะแนนเสียง 

 . การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง แมว้า่ในทอ้งถินไทยจะมีไม่มากและ
เห็นไดช้ดัเหมือนของประเทศอืน แต่หากการเมืองพฒันาไปมากก็จะตอ้งมีรูปแบบดงักล่าวพรรค
การเมืองเป็นสิงทีชีใหเ้ห็นถึงการพฒันาสถาบนัหลกัทางการเมือง การร่วมกิจกรรมพรรคการเมือง
โดยตรงก็คือการเป็นสมาชิกพรรค สนบัสนุนพรรคในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ยดึหมนัในนโยบาย
ของพรรคนนัร่วมทาํงานใหก้บัพรรค เช่น ร่วมรณรงคห์าเสียง ร่วมดูแลการป้องการทุจริตเป็น
หวัคะแนนใหพ้รรคการเมือง เป็นตน้ 

 . การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ การวพิากษว์จิารณ์การกระทาํของ
ฝ่ายบริหารทอ้งถินตามความเหมาะสม การอภิปราย การเขียนบทความผา่นสือมวลชน การปกครอง
ทอ้งถินอาจดาํเนินการขอความเห็นจากประชาชน ซึงเรียกวา่ “การฟังเสียงประชาชน” (Public 

Hearing) โดยการขอประชามติ ซึงเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงตามควรแก่โอกาส 

 . การมีส่วนร่วมโดยการจดัตงักลุ่มผลประโยชน์ ซึงเป็นการจาํลองการเมืองใน
ระดบัชาติ แมว้า่ในระดบัทอ้งถินจะเกิดไดย้ากก็ตาม แต่ก็นบัวา่เป็นการมีส่วนร่วมอีกรูปหนึง คือการ
ทีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มทีมีความเห็นคลา้ยกนั รวมตวักนัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ต่อรองทางการเมือง 
เกิดการถ่วงดุลอาํนาจทางการเมืองในทอ้งถิน 

 . การมีส่วนร่วมโดยการแสดงออกของประชาชน การแสดงออกของประชาชนนนั 
มีวธีิการต่างๆ ซึงเป็นการแสดงถึงปัจจยันาํเขา้สู้ระบบการเมืองทอ้งถิน เช่น การเดินขบวนประทว้ง 
การนงัประทว้ง การอดอาหาร เป็นตน้ การกระทาํดงักล่าวถือไดว้า่เป็นรูปแบบหนึงของการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง (อุทยั หิรัญโต, 2523: 28, อา้งถึงใน ดร.ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539: 35) 

 ธเนศวร์ เจริญเมือง ( :  - ) เมือสังคมประกอบไปดว้ยคน คนมาอยูร่วมกนั
และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั คนจึงมีกิจกรรมหลายอยา่งรวมกนั ถือเป็นกิจการทีเป็นของส่วนรวม มี
กฎเกณฑต่์างๆ และการตดัสินใจหลายอยา่งทีส่งผลกระทบต่อทุกๆ คน ดงันนัการทาํกิจกรรมทาง
สังคมและกิจกรรมทางการเมืองร่วมกนัของคนในสังคมจึงเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได ้ กิจกรรมทงัสอง
ควรดาํเนินควบคู่กนัไป ไม่ควรขาดอนัหนึงอนัใด อยา่งไรก็ตามการเมืองส่งผลกระทบต่อทุกๆ คน



8 

แต่เนืองจากการเมืองเป็นเรืองของการแบ่งปันทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ในสังคมทีผา่นมาจึงเตม็ไป
ดว้ยการแข่งขนั แยง่ชิง และต่อสู้กนัอยา่งดุเดือด ในระบอบการเมืองทีผูมี้อาํนาจทางการเมืองมีเพียง
คนเดียวหรือกลุ่มเดียว จึงเกิดการรวมอาํนาจไม่ตอ้งการใหค้นอืนๆ ซึงเป็นคนส่วนใหญ่ มีอาํนาจ
และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ และอา้งเหตุผลต่างๆ นานา ส่วนใน
สังคมประชาธิปไตย ทีประชาชนยดึมนัหลกัการสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทุกคนมีความเสมอภาพ
สังคมคาํประกนัหลกัความยติุธรรม มีกฎหมายสูงสุดทีรับรองหลกัการเหล่านนั และมีกลไกทีเป็น
หลกัประกนัวา่จะไม่มีใครหรือกลุ่มใดผกูขาดอาํนาจทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนทุกคนจึงเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญั และขาดไม่ได ้ และเมือหลกัการใดถูกละเมิด 

ประชาชนก็จะต่อสู้ช่วงชิงกลบัคืน อยา่งไรก็ตามการกาํหนดความหมายของคาํนีใหแ้ตกต่างกนัเป็น
สองทางก็ไดก้ลายเป็นปัญหาเรือยมา เนืองจากความหมายทีต่างกนันาํไปสู้รูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทีแตกต่างกนั 

 ความหมายที  เป็นการมองในขอบเขตทีแคบถือวา่การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
เครืองมืออยา่งหนึงในการผลกัดนัการกาํหนดนโยบายของรัฐ และถือการเลือกตงัเป็นเครืองมือที
สาํคญัยงิ เพราะการเลือกตงัจะนาํเอาประชาชนจาํนวนมากทีสุดเขา้ร่วมและพวกเขาสามารถแสดง
เจตจาํนงดว้ยการกาํหนดวา่จะเลือกใครไม่เลือกใครนนัคือการแข่งขนัทางการเมือง และนนัคือ
โอกาสของประชาชนทีจะไดเ้ลือก มีทางเลือกผูที้สนบัสนุนแนวทางเช่นนีเห็นวา่สังคมปัจจุบนัมี
ความสลบัซบัซอ้นมาก ทงัยงัมีขนาดใหญ่มีประชากรมาก การทีจะใหป้ระชาชนจาํนวนมากมี
บทบาททางการเมืองมากมายยอ่มเป็นไปไดย้ากมาก ดงันนัการคดัเลือกผูส้มคัรทีมีคุณสมบติัทีดีเขา้
ไปทาํงานการเมืองแทนคนส่วนใหญ่จึงเป็นช่องทางทีเป็นไปไดม้ากกวา่ 
 ความหมายที  เป็นการมองในขอบเขตทีกวา้ง เห็นวา่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใช่
เป็นเพียงเครืองมือเพือปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน การเลือกตงัเป็นสิงจาํเป็น แต่ยงัไม่
เพียงพอ ทีจะทาํใหป้ระชาชนสามารถกาํหนดคุณภาพชีวติของตนเองและสังคม และทิศทางของ
สังคมในอนาคตได ้

 “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใหเ้หลือเพียงการเลือกตงัชวัครังชวัคราว 
เท่ากบัวา่ประชาชนถูกปิดกนัโอกาสในการกาํหนด และควบคุมกิจการสาธารณะ การมีส่วนร่วม
หมายถึงการเขา้ร่วมอยา่งต่อเนือง ในกิจการทุกๆ ดา้น มิใช่เฉพาะการเลือกตงัเท่านนั” 
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 ในความหมายที  เนน้การมีส่วนร่วมอยา่งรอบดา้น และต่อเนือง ดงันนัระบบ 

ประชาธิปไตยดงักล่าวจึงเป็นแบบประชาชนมีส่วนร่วมซึงแสดงออกอยา่งต่อเนืองและเป็นรูปธรรม 
ดงันี 

 . การติดตามขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเมืองและกิจการสาธารณะทงัหลาย 

 . การเขา้ร่วมฟังการปราศรัยหาเสียง 

 . การเขา้ร่วมอภิปรายหรือรับฟังการประชุมทางการเมือง 

 . การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 . การช่วยหาเสียงสนบัสนุนผูส้มคัรบางคน 

 . การลงสมคัรรับเลือกตงั 

 . การซกัถามหรือเสนอนโยบายหรือการขอแกไ้ขกฎหมายและนโยบายของผูส้มคัร
รับเลือกตงัผูแ้ทนหรือฝ่ายบริหาร 

 . การติดตามตรวจสอบการทาํงานดา้นต่างๆ ของผูแ้ทนและฝ่ายบริหาร เช่น การออก
กฎหมาย หรือคา้นร่างกฎหมาย การอนุมติังบประมาณและโครงการต่างๆ 

 . การผลกัดนัใหมี้การยกเลิกโครงการหรือสนบัสนุนโครงการการเรียกร้องใหมี้
ประชาพิจารณ์ หรือการถอดถอนผูแ้ทนหรือฝ่ายบริหาร 

 . การผลกัดนัใหรั้ฐส่งเสริมหรือยอมใหมี้บทบาททางการเมืองของประชาชนใหม้าก
ขึนในระดบัทอ้งถิน เช่น การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินและการเพิมประสิทธิภาพของการปกครอง
ตนเองในระดบัทอ้งถิน (Aristotle, 384 – 322 B.C,อา้งถึงใน ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551: 276 ) 

 ในปี พ.ศ.  องคก์รหนึงชือ MoveOn.org ตงัอยูใ่นรัฐฮาวาย ของสหรัฐ ไดเ้สนอ
วธีิการ  อยา่ง ดว้ยการรวบรวมประสบการณ์การทาํงานทางการเมืองของพลเมืองทีเขม้แขง็ชาว
อเมริกนัจากทวัประเทศเพือแสดงความรักของพวกเขาทีมีต่อประเทศ ดงัต่อไปนี 

 อาํนาจในการสร้างเครือข่าย 

 1. เขียนใบคาํร้อง on line เพือหาคนช่วยสนบัสนุน 

 . กระจายข่าววา่มีใบคาํร้อง on line ขอใหทุ้กคนช่วยกนัสนบัสนุน 

 . ลงนามในใบคาํร้อง 

 . ส่งขอ้เสนอทางการเมืองใหทุ้กคนไดท้ราบ 

 . แสดงความคิดเห็นทาง online 

 6. ส่งจดหมายและอีเมลถึ์งประธานาธิบดีและนกัการเมืองทงัหลาย 

 . เขา้พบสมาชิกสภาผูแ้ทนในเขตของท่าน 
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 ทุกๆ คะแนนเสียงมีความหมาย (Every Vote Counts) 
 8. ไปลงคะแนนเสียงทุกครังไม่วา่ผลจะเป็นอยา่งไรก็ตาม 

 . ระดมผูล้งคะแนนเสียงทีมกัจะเลือกผูแ้พใ้หไ้ปลงคะแนน 

 . กระตุน้ผูมี้สิทธ์ลงคะแนนให้ไปลงทะเบียนเพือทีจะไดอ้อกเสียงใหม้ากๆ 

 . จดักลุ่มผูมี้สิทธ์ลงคะแนนทีมีความเห็นต่อประเด็นบางอยา่งทีชดัเจน 

 . ระดมคนในสาํนกังานของคุณใหไ้ปลงคะแนน 

 . ระดมคนไปลงคะแนนใหม้ากทีสุดในวนัเลือกตงั 

 . ติดต่อคนทีไม่ไปใชสิ้ทธิ ขอร้องเขาเป็นการส่วนตวั 

 . เขา้ร่วมใน Phone bank (เพือหารายชือผูมี้สิทธิลงคะแนนและเบอร์โทรศพัท)์ 

 สือมวลชนมีหลายด้าน (The Many Faces of the Media) 
 . อ่านหนงัสือใหม้ากขึน ดูข่าวโทรทศัน์ใหน้อ้งลง 

 . เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการเพือแสดงทศันะ 

 . ตอบโตก้ารรายงานข่าวทีไม่เป็นกลาง 

 . เตือนสือมวลชนทีไม่รายงานเหตุการณ์บางอยา่ง 

 . ติดป้ายโฆษณา 
 . หาทางกฏิรูปสือ 

 . สร้างสือของตนเองขึนมา 
 . เปิดคอลมัน์พลเมืองเขม้แขง็ ขออาสาสมคัรใหช่้วยเขียนสลบักนั 

 . จดัตงัชมรมวจิารณ์หนงัสือการเมือง (สร้างเวทีเสวนาวชิาการ) 

 การมีบทบาททางการเมืองเป็นเรืองของตัวเอง (Political Action is Personal) 
 . เขียนจดหมายถึงสมาชิกรัฐสภาทีน่าจะมีบทบาท 

 . เขา้พบและถกปัญหากบัราชการ 

 . สนบัสนุนการเลือกตงัทีใสสะอาด 

 . อาสาสมคัรไปช่วยการรณรงคห์าเสียง 

 . เขา้ช่วยจดัการรณรงคห์าเสียงดว้ยตนเอง 

 . เคาะประตูบา้นต่างๆ เพือขอเสียงสนบัสนุน 

 . ลงสมคัรรับเลือกตงัสู้ 

 . บริจาคเงิน 

 . จดังานสังสรรคที์บา้นเพือขอเสียงสนบัสนุน 
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 . จดัทาํใบเรียกร้องใหม้ากๆ 

 . เขา้ร่วมการประชุม 

 . สมคัรเขา้รับเลือกตงัเป็นฝ่ายบริหาร 

 . ยติุวธีิการต่อสู้เดิมๆ สร้างสรรคว์ธีิการใหม่ 

 การแสดงบทบาทของเราเป็นเรืองการเมือง (Personal Action is Political) 
 . รับใชชุ้มชนของเราอยา่งสุดจิตสุดใจ 

 . ตงัคาํถามไปยงัทีทาํการ อบต. (หรือเทศบาล หรือ อบจ.) 
 . ตอบโตปั้ญหาระดบัชาติดว้ยวธีิการในระดบัทอ้งถิน 

 . เขา้ร่วมการชุมชน 

 . เรียกร้องใหอ้อกกฎหมายทีเป็นประโยชน์ 

 . ผลกัดนัประเด็นการแกไ้ขบางมาตราของรัฐธรรมนูญ 

 . หางานทาํในองคก์รทีทาํประโยชน์ต่อสังคม 

 . ปลุกเร้าใหค้รอบครัวของคุณลงมือทาํอะไรซกัอยา่ง (ถกปัญหา เปิดบา้นจดังานเชิญ
ผูรู้้มาพูด ขอรับบริจาค) 
 . เป็นเจา้ภาพจดังานแลกเปลียนประสบการณ์และกลยทุธ์ต่างๆ 

 . นาํเงินไปใชใ้หเ้กิดผลคุม้ค่า 
 . ช่วยเผยแพร่ความคิดเห็นทางการเมือง (เช่น ทาํเวบ็ไซต)์ 
 . ใหค้วามคิดทางการเมืองแทรกเขา้ไปในงานศิลปะ 

 . เผยแพร่วสิัยทศัน์ทางการเมืองของตวัคุณเอง 

 การศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการศึกษาเพือเป็นประโยชน์ในการ
วเิคราะห์ สรุปผลจากขอ้มูลทีไดรั้บใหท้ราบถึงหลกัการและขนัตอนในการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในทอ้งถินของท่าน เพือเป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถินและแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือกนัในการพฒันาทอ้งถิน 

2. แนวคิดเกยีวกบัการปกครองท้องถิน 

 2.1 ความหมายของการปกครองท้องถิน 

 ความหมายของการปกครองทอ้งถินนนั ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายหรือคาํนิยามไวม้ากมาย
แต่ส่วนใหญ่แลว้คาํนิยามเหล่านนัต่างมีหลกัการทีสาํคญัคลา้ยคลึงกนั จะต่างกนับา้งก็คือสาํนวน
และรายละเอียดปลีกยอ่ย ซึงสามารถพิจารณาไดด้งันี 
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 Daniel Wil , : 14 – , อา้งถึงใน บูฆอรี ยหีมะ, 2550: 12) นิยามวา่ การปกครอง
ทอ้งถิน หมายถึง การปกครองทีรัฐบาลกลางใหอ้าํนาจ หรือกระจายอาํนาจไปใหห้น่วยการปกครอง
ทอ้งถิน เพือเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถิน ไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมกนัทงัหมด หรือ
เพียงบางส่วนในการบริหารทอ้งถิน ตามหลกัการทีวา่ ถา้อาํนาจการปกครองมาจากประชาชนใน
ทอ้งถินแลว้ รัฐบาลของทอ้งถินก็ยอ่มเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน และเพือประชาชน 

 การปกครองทอ้งถิน เป็นระบบการปกครองทีเป็นผลเนืองมาจากการกระจายอาํนาจ
การปกครองของรัฐ และโดยนยันี จะเกิดมีองคก์ารทาํหนา้ทีปกครองทอ้งถิน โดยคนในทอ้งถินนนั 
องคก์ารนีจดัตงัและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย และควบคุมใหมี้การ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของตนเองได ้

 จากความหมายของการปกครองทอ้งถิน ทีแมจ้ะหลากหลายดงักล่าวขา้งตน้ แต่จะเห็น
ไดว้า่ การปกครองทอ้งถินมีสิงสาํคญัร่วมกนัหลายประการ ไดแ้ก่ (ประทาน คงฤทธิศึกษาการ, 2528: 

8 อา้งถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2540: 3) 

 ประการแรก เป็นรูปแบบการปกครองในระดบัทอ้งถิน ทีเกิดจากการทีรัฐกระจาย
อาํนาจและหนา้ที ใหท้อ้งถินรับผดิชอบ ดาํเนินการในบางเรืองทีเกียวขอ้งใกลชิ้ดกบัประชาชนใน
ทอ้งถิน และอยูใ่นขีดความสามารถของทอ้งถินทีจะดาํเนินการไดเ้อง 

 ประการทีสอง เป็นรูปแบบการปกครองทีรัฐให้อิสระทอ้งถิน ในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในแต่ละทอ้งถิน 

 ประการทีสาม เป็นการเปิดโอกาส ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองใน
ระดบัทอ้งถิน โดยประชาชนเป็นผูเ้ลือกตวัแทน เขา้ไปทาํหนา้ทีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 2.2 ความสําคัญของการปกครองท้องถิน 

 ดร.ชูวงศ ์ ฉายะบุตร ( :  - ) แนวคิดในการปกครองทอ้งถิน เพือสนบัสนุน
วตัถุประสงคท์างการปกครองของรัฐ ในอนัทีจะรักษาความมนัคง และความผาสุกของประชาชน 
โดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจปกครอง และเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตย โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง สามารถสรุปไดด้งันี 

  2.2.1  การปกครองทอ้งถิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(Basic Democracy) เพราะการปกครองทอ้งถินจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครอง ใหแ้ก่
ประชาชน ใหป้ระชาชนรู้สึกวา่ตนมีความเกียวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการปกครอง การบริหาร
ทอ้งถิน เกิดความรับผดิชอบและหวงแหน ต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถินทีตนอยูอ่าศยั อนัจะ
นาํมาซึงความศรัทธาเลือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในทีสุด 
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  2.2.2  การปกครองทอ้งถิน ทาํให้ประชาชนในทอ้งถิน รู้จกัการปกครองตนเอง 
(Self Goverment) หวัใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึงก็คือการปกครอง
ตนเองมิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากคาํสังเบืองบน การปกครองตนเองคือการทีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครอง ซึงผูบ้ริหารทอ้งถินนอกจากจะไดรั้บเลือกตงัมาเพือรับผิดชอบบริหารทอ้งถิน
จะตอ้งฟังเสียงประชาชนดว้ยวถีิทางประชาธิปไตยต่างๆ 

  2.2.3  การปกครองทอ้งถิน เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึงเป็นหลกัการสาํคญั
ของการกระจายอาํนาจ การปกครองทอ้งถินมีขึนเพือวตัถุประสงค ์ ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
เนืองจากความจาํเป็นบางประการ ดงันี 

   2.2.3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยูก่วา้งขวาง นบัวนัจะขยายเพิมขึน ซึงจะ
เห็นไดจ้ากงบประมาณทีเพิมขึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง 

   2.2.3.2 รัฐบาลมิอาจจะดาํเนินการ ในการสนองความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถินไดอ้ยา่งทวัถึง เพราะแต่ละทอ้งถินยอ่มมีปัญหา และความตอ้งการทีแตกต่างกนั การ
แกปั้ญหาหรือจดับริการโครงการในทอ้งถิน โดยรูปแบบทีเหมือนกนัยอ่มไม่บงัเกิดผลสูงสุด 
ทอ้งถินยอ่มรู้ปัญหาและเขา้ใจปัญหาไดดี้กวา่ผูซึ้งไม่ไดอ้ยูใ่นทอ้งถินนนั ประชาชนในทอ้งถินจึง
เป็นผูที้เหมาะสมทีจะแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในทอ้งถินนนัมากทีสุด 

   .2.3.3 กิจการบางอยา่งเป็นเรืองทอ้งถินนนั ไม่เกียวพนักบัทอ้งถินอืน
และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียต่อประเทศโดยรวม จึงเป็นการสมควรทีจะใหป้ระชาชนในทอ้งถินดาํเนิน 
การดงักล่าวเอง 

   2.2.3.4 การปกครองทอ้งถินสามารถสนองความตอ้งการของทอ้งถินตรง
เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เนืองจากทอ้งถินมีความแตกต่างกนัไม่วา่ทางภูมิศาสตร์ทรัพยากร
ประชาชน ความตอ้งการ และปัญหายอ่มต่างกนัออกไป ผูที้ใหบ้ริการหรือแกไ้ขปัญหาใหถู้กจุดและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนก็ตอ้งเป็นผูที้รู้ถึงปัญหา และความตอ้งการของประชาชน
เป็นอยา่งดีการบริหารงานจึงจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ตอ้งเสียเวลาเสนอเรืองขอ
อนุมติัไปยงัส่วนเหนือขึนไป ทอ้งถินจะบริหารงานให้เสร็จสินลงภายในทอ้งถินนนัเอง ไม่ตอ้ง
สินเปลืองเวลาและค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น 

   2.2.3.5 การปกครองทอ้งถิน จะเป็นแหล่งสร้างผูน้าํทางการเมือง การ
บริหารของประเทศในอนาคต ผูน้าํหน่วยการปกครองทอ้งถิน ยอ่มเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง 

การไดรั้บเลือกตงั การสนบัสนุนจากประชาชนในทอ้งถิน ยอ่มเป็นพืนฐานทีดีต่ออนาคตทาง
การเมืองของตน และยงัฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถินอีกดว้ย 
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 2.3 องค์ประกอบการปกครองท้องถิน 

 ระบบการปกครองทอ้งถินจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  ประการ คือ (อุทยั หิรัญ
โต 2523: 22, อา้งถึงใน ดร.ชูวงศ ์ฉายะบุตร,2539: 31) 

  2.3.  สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา่ หากประเทศใดกาํหนด
เรืองการปกครองทอ้งถินไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทอ้งถินในประเทศนนั จะมี
ความเขม้แขง็กวา่การปกครองทอ้งถินทีจดัตงัโดยกฎหมายอืน เพราะขอ้ความทีกาํหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญนนั เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ ประเทศนนัมีนโยบายทีกระจายอาํนาจอยา่งแทจ้ริง 

  2.3.2 พืนทีและระดบั (Area and Level) ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการกาํหนด
พืนที และระดบัของหน่วยการปกครองทอ้งถิน มีหลายประการ เช่น ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ เชือชาติ และความสาํนึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงไดมี้กฎเกณฑที์จะ
กาํหนดพืนที และระดบัของหน่วยการปกครองทอ้งถิน 

  2.3.3 การกระจายอาํนาจและหนา้ที การทีจะกาํหนดใหท้อ้งถินมีอาํนาจหนา้ที
มากนอ้ยเพียงใด ขึนอยูก่บันโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสาํคญั 

  2.3.4 องคก์ารนิติบุคคล จดัตงัขึนโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง หรือ
รัฐบาลแห่งชาติ มีขอบเขตการปกครองทีแน่นอน มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย ออกกฎ ขอ้บงัคบั 
ควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายนนัๆ 

  2.3.5 การเลือกตงั สมาชิกองคก์ารหรือคณะผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บการเลือกตงั
จากประชาชนในทอ้งถินนนัๆ ทงัหมดหรือบางส่วน เพือแสดงถึงการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง 

การปกครองของประชาชน โดยเลือกผูบ้ริหารทอ้งถินของตนเอง 

  2.3.6 อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใชดุ้ลยพินิจของตนเอง ในการปฏิบติั
กิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากรัฐบาลกลาง และไม่อยูใ่นสายการ
บงัคบับญัชาของหน่วยงานทางราชการ 

  2.3.7 งบประมาณของตนเอง มีอาํนาจในการจดัเก็บรายได ้ การจดัเก็บภาษีตาม
ขอบเขตทีกฎหมายใหอ้าํนาจในการจดัเก็บ เพือใหท้อ้งถินมีรายไดเ้พียงพอทีจะทาํนุบาํรุงทอ้งถินให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 

  2.3.8 การควบคุมดูแลของรัฐ เมือไดรั้บการจดัตงัขึน และยงัคงอยูใ่นการกาํกบั
ดูแลจากรัฐ เพือประโยชน์และความมนัคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนร่วม โดยการมีอิสระในการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานการปกครองทอ้งถินนนั หมายความวา่มีอิสระเตม็ทีทีเดียว 
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 2.4 หน้าทีรับผดิชอบของหน่วยการปกครองท้องถิน 

 เมือรัฐบาลไดก้ระจายอาํนาจใหห้น่วยการปกครองทอ้งถินแลว้ องคก์ารปกครอง
ทอ้งถิน ก็มีหนา้ทีรับผดิชอบ ในการใหบ้ริการประชาชนและทอ้งถิน ทงันีหลกัการทีจะกาํหนดวา่
หนา้ทีใดควรใหห้น่วยการปกครองทอ้งถินรับผิดชอบดาํเนินการ ควรคาํนึงหลกัการดงัต่อไปนี 

(ประทาน คงฤทธิศึกษากร 2508: 35, อา้งถึงใน ดร.ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539: 33) 

  2.4.1 การพิจารณาถึงกาํลงัเงิน กาํลงังบประมาณ เพราะในทอ้งถินหลายแหล่งยงั
ประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ไม่สามารถดาํเนินงานตามหนา้ทีรับผิดชอบทีกวา้งขวาง 
เกินกาํลงัของตนได ้

  2.4.2 การพิจารณาถึงกาํลงัคน กาํลงัความสามารถของอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้
เพราะกาํลงัคนและเครืองมือใชเ้ป็นปัจจยัทีสาํคญั ในการดาํเนินการบริหารทอ้งถินให้ไดท้วัถึง 

  2.4.3 หนา้ทีรับผิดชอบของทอ้งถิน ควรเป็นเรืองทีเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน
อยา่งแทจ้ริง หากกิจการนนัเกินกวา่ภาระหรือเป็นนโยบาย ซึงรัฐบาลตอ้งการความเป็นอนัหนึงอนั
เดียวทงัประเทศ ก็ไม่ควรมอบใหท้อ้งถินดาํเนินการ เช่น การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหรืองาน
ทะเบียนทีดิน ทีสาธารณะ เป็นตน้ 

 2.5 ลกัษณะสําคัญของการปกครองท้องถิน 

 ปธาน สุวรรณมงคล ( :  - ) การปกครองทอ้งถินมีลกัษณะสาํคญัหลายประการ
ดงันี 

  2.5.1 เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลเป็นสิงทีเกิดขึนโดยอาํนาจของกฎหมาย การเป็น
นิติบุคคลจึงเป็นการแสดงถึงฐานะทางกฎหมาย สาํหรับการปกครองทอ้งถินถือเป็นนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน โดยมีกฎหมายจดัตงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินขึนมาเพือทาํหนา้ทีตามทีระบุไว้
ในกฎหมายนนัๆ และสามารถก่อพนัธะทางกฎหมาย เช่น ทาํสัญญา การก่อหนี เป็นตน้ 

  2.5.2 มีอาํนาจหนา้ทีเฉพาะ จะมีการดาํเนินกิจการตามทีมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็น 
การเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ทีขององคก์รปกครองทอ้งถินรูปแบบนนัๆ ซึงอาจจะเป็นการระบุหนา้ทีไว้
โดยชดัเจน หรืออาจเป็นการระบุใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน สามารถริเริมทาํกิจการใดๆ ทีไม่มี
กฎหมายบญัญติัหา้มไว ้ทงันีขึนอยูก่บักฎหมายของแต่ละประเทศ 

  2.5.3 มีผูบ้ริหารมาจากการเลือกตงั โดยทวัไปสมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหาร
หรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถินจะมาจากการเลือกตงัจากประชาชน โดยสมาชิกสภาทอ้งถินจะมาจากการ
เลือกตงัโดยตรงจากประชาชน ส่วนผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถิน อาจมาจากการเลือกตงั
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โดยตรงของประชาชน หรืออาจมาจากการเลือกตงัทางออ้ม โดยสภาเป็นผูเ้ลือกผูบ้ริหารหรือคณะ
บริหารทอ้งถินก็ไดต้ามทีกฎหมายกาํหนด 

  2.5.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถินเป็นเรืองทีสาํคญั ทงันีประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองทงัโดยตรงและโดยออ้ม เช่น การไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตงั 
การสมคัรรับเลือกตงั การริเริมกฎหมาย การถอดถอนสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน ทีประพฤติ
ไม่เหมาะสมทีจะดาํรงตาํแหน่งต่อไป การใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหาร 
หรือสมาชิกสภาทอ้งถินในทอ้งถินใดทีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งเขม้แขง็ จะทาํใหก้าร
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนนั เป็นไปเพือประโยชน์ของส่วนรวมมาก และมีความ
โปร่งใสในการทาํงาน ตลอดจนไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนอยา่งเขม้แขง็ 

  2.5.5 มีความเป็นอิสระในการบริหารงานอยา่งเพียงพอ สาระสาํคญัประการหนึง
ของการปกครองทอ้งถิน คือ ตอ้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานอยา่งเพียงพอ เพือใหส้ามารถ
ดาํเนินงานในขอบเขตหนา้ทีทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบาย และ
เป้าหมายทีกาํหนด ความเป็นอิสระในการบริหารงานในทีนีหมายถึง อาํนาจในการตดัสินใจ
ดาํเนินการในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายตามกฎหมาย โดยรัฐบาลกลางควรมีหนา้ทีเพียงสนบัสนุน 
ส่งเสริม และกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มากกวา่ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

  2.5.6 มีอาํนาจในการจดัหารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรายได ้ อยา่งอิสระตามสมควร 
การปกครองทอ้งถินทีจะบงัเกิดผลดีต่อทอ้งถินโดยรวม ตอ้งมีอาํนาจในการจดัการรายไดภ้ายใน
ทอ้งถินของตนอยา่งเพียงพอต่อการบริหารงาน กล่าวคือ มีแหล่งรายไดที้ทอ้งถินสามารถจดัเก็บเอง
ได ้ นอกเหนือจากรายไดที้ไดรั้บการจดัสรรจากรัฐบาลกลาง และมีอิสระตามสมควรในการใช้
จ่ายเงินรายไดข้องทอ้งถิน เพือแกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน 

  2.5.7 มีการกาํกบั ดูแลจากรัฐ การปกครองทอ้งถินถือเป็นส่วนยอ่ยส่วนหนึงของ
รับและจดัตงัโดยรัฐ มีกฎหมายรองรับ มิใช่องคก์รทีเป็นอิสระเด็ดขาดจากรัฐดงันนั การกาํกบั ดูแล
จึงเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีจาํเป็น เพือใหก้ารใชอ้าํนาจ 
ของคณะผูบ้ริหารทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน เป็นไปเพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินและ
ประเทศชาติโดยรวมอยา่งแทจ้ริง ทงันี การกาํกบั ดูแลรัฐตอ้งกระทาํเท่าทีจาํเป็นและตอ้งไม่ขดักบั
หลกัความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
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 2.6 การกระจายอาํนาจ 
 สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (2549: 1)
การกระจายอาํนาย (Decentralization) เป็นการกระทาํหรือมาตรการทีรัฐบาลกลางหรือการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ไดม้อบอาํนาจใหท้อ้งถินจดัทาํกิจกรรมหรือการบริการ
สาธารณะบางเรืองภายในเขตของแต่ละทอ้งถิน หรือโอนภาระกิจการบริการสาธารณะบางกิจการ
จากรัฐไปใหห้น่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 2.7 หลกัการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 หลกัการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เป็นหลกัการเปิดโอกาสให้
แต่ละทอ้งถิน ดูแลจดัการปัญหาของตนเองในระดบัทอ้งถิน ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของแต่ละทอ้งถินได ้ และหลกัการกระจายอาํนาจตงัอยูบ่นพืนฐานประโยชน์สาํคญั อยา่งนอ้ย             
5 ประการ ดงันี 

  2.7.1 เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือหน่วยราชการส่วนกลาง 

  2.7.2 เป็นการทาํใหปั้ญหาในทอ้งถิน ไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความตอ้งการของคนในทอ้งถินนนั 

  2.7.3 เป็นการส่งเสริมใหค้นในแต่ละทอ้งถินไดแ้สดงความสามารถ และพฒันา
บทบาทตนเองในการดูแลรับผดิชอบทอ้งถินของตนเอง 

  2.7.4 เป็นการส่งเสริมและพฒันาการเมืองในระดบัทอ้งถิน อนัเป็นรากฐานของ
ระบบประชาธิปไตย และเป็นพืนฐานสาํคญัใหค้นในทอ้งถิน ไดก้า้วขึนไปดูแลปัญหาระดบัชาติต่อไป 

  2.7.5 เป็นการเสริมสร้างความมนัคง และความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนทีจะทาํให้
ประชาชนมีคุณภาพ และมีบทบาทในการจดัการดูแลชุมชนทอ้งถินของตนเอง 
 การศึกษาแนวคิดการปกครองทอ้งถิน การปกครองทอ้งถินเกียวขอ้งกบัทงัดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง การปกครองทอ้งถินเป็นรูปแบบการปกครองที
เกิดจากระบบการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปยงัทอ้งถิน เพือทีจะใหป้ระชาชนในทอ้งถินไดมี้
โอกาสเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในการปกครองทอ้งถินดว้ยตนเอง 
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3. แนวคิดเกยีวกบัการพฒันาท้องถิน 

 อ.จิตจาํนงค ์ กิติกีรติ (2536: 42) ความหมายของการพฒันานนัสามารถแยกพิจารณา
ออกไดส้องความหมาย คือ ความหมายอยา่งแคบกบัความหมายอยา่งกวา้ง 

 ความหมายอยา่งแคบ หมายถึง การเปลียนแปลงในตวัระบบกระทาํการเท่านนั การ
เปลียนแปลงตามความหมายนีเป็นการเปลียนแปลงคุณภาพ 

 ส่วนความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง การกระทาํของการเปลียนแปลง ซึงเป็นความหมาย 
ทีรวมเอาการเปลียนแปลงในดา้นคุณภาพ การเปลียนแปลงในดา้นปริมาณ และการเปลียนแปลงใน
ดา้นสิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั 

 การเปลียนแปลงในรูปของกระบวนการหรือกรรมวธีินนั เป็นการมองพฒันาหรือการ
เปลียนแปลงทีเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีขนัตอนโดยเฉพาะ และยงัเป็นไปในรูปของการต่อเนืองกนั 
อีกดว้ย สาํหรับการเปลียนแปลงในรูปของวธีิการนนั เป็นการมองการพฒันาหรือการพฒันา ใน
ลกัษณะทีเป็นเครืองมือหรืออุปกรณ์ ทีจะนาํไปสู่จุดหมายปลายทางอยา่งใดอยา่งหนึงโดยเฉพาะ 
ส่วนการเปลียนแปลงในลกัษณะทีเป็นโครงการหรือแผนงาน (Program) เป็นการมองการพฒันาใน
ลกัษณะทีวา่ การดาํเนินงานตามโครงการหรือแผนจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีระบบ มีขนัตอนมีวธีิการ
ทาํงานทีกาํหนดขึนมาอยา่งแน่นอนโดยร่างเป็นโครงการหรือแผนงานขึนตามหลกัการพฒันา  
 สนธยา พลศรี ( : ) นิยามวา่การพฒันา หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลงของสิงใด 
สิงหนึงใหดี้ขึน ทงัทางดา้นคุณภาพ ปริมาณ และสิงแวดลอ้ม ดว้ยการวางแผนโครงการและ
ดาํเนินงานโดยมนุษย ์ เพือประโยชน์แก่ตวัของมนุษยเ์อง การพฒันาสามารถสรุปไดเ้ป็น  ประการ 
ดงันี (สัญญา สัญญาววิฒัน์ 2549: 3) 

 ประการทีหนึง การพฒันา คือการเปลียนแปลงตามแผนหรือการเปลียนแปลง ทีมีการ
กาํหนดทิศทาง (Planned or Directed Change) นนัคือ การพฒันามิไดเ้ป็นเรืองธรรมชาติ หากเป็น
ความพยายามของมนุษย ์ พยายามทีจะก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงขึน โดยกาํหนดทิศทางหรือ
รายละเอียดเอาไวล่้วงหนา้วา่จะพฒันาอะไร พฒันาอยา่งไร ชา้เร็วอยา่งไรใครจะเป็นผูพ้ฒันา และถูก
พฒันา 
 ประการทีสอง เป้าหมายสุดยอดของการพฒันาอยูที่ คน คนเป็นทงัผูถู้กพฒันาและ ผูรั้บ
ผลของการพฒันา มองคนเป็นกลุ่ม หรืออยูใ่นกลุ่ม ดงันนัการพฒันาคนจึงรวมถึงการพฒันา ดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม 

 ประการสุดทา้ย เป้าหมายของการพฒันาคน กลุ่มคน หรือสังคม คือ ความอยูดี่กินดี 
ดา้นต่างๆ หรือสภาพสังคมทีดี ซึงรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองดว้ย  
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 การปกครองทอ้งถินมีความเชือมโยงกบัการพฒันาทอ้งถินดงันี (David Wilson and 

Chris Game,1998: 29-39 อา้งถึงใน ดร.บูฆอรี ยหีมะ 2550: 16 - 17) 

 . การสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชนและความผกูพนัของคนในชุมชน (Building and 

Articulating Community Identity) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินช่วยสร้างอตัลกัษณ์ หรือลกัษณะ 
ร่วมกนัในดา้นต่างๆ ของความเป็นชุมชนหนึงๆ ซึงยอ่มสะทอ้นออกมาใหค้นในชุมชนไดเ้ห็น และ
ช่วยกระตุน้ความรู้สึกผกูพนัต่อพืนทีและชุมชนของประชาชน 

 . การใหค้วามสาํคญัหรือเนน้ยาํถึงความหลากหลาย (Emphasizing Diversity) การ
ปกครองทอ้งถินแต่ละพืนที ยอ่มมีความแตกต่างกนัทงัในดา้นประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของพืนที 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ถึงแมจ้ะมีรูปแบบเดียวกนัหรือไม่
แตกต่างกนัตามทีกฎหมายไดก้าํหนดมาใหก้็ตาม ลกัษณะเช่นนี ยอ่มชีใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง 
หลากหลายของแต่ละพืนที ซึงมีปัญหาทีตอ้งการแกไ้ข และความตอ้งการของประชาชนทีแตกต่าง 

 . ส่งเสริมนวตักรรมและการเรียนรู้ (Fostering Innovating and Learning) การให้
ความสาํคญัต่อความแตกต่าง หลากหลาย ทาํใหก้ารปกครองทอ้งถิน ช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึง
ปัญหาทีเกิดขึนในทอ้งถิน ซึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากทอ้งถินอืนๆ และนาํมาสู่การคิดคน้
นวตักรรมในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถินเอง หรือสามารถไปปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนใน
ทอ้งถินอืนๆ หรือแมก้ระทงัรัฐบาลกลาง หรือส่วนกลางดว้ยการแพร่กระจายความรู้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน แก่คนในทอ้งถินและแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืนๆ กระทาํไดใ้นรูปแบบ เช่น 
จดหมายข่าว วารสาร หรือรายงานประจาํปี 

 . การสนองตอบต่อปัญหาอยา่งรวดเร็ว เหมาะสมและร่วมมือ (Responding Swiftly, 

Appropriately, Corporately) การปกครองทอ้งถินจะตอบสนองต่อปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนอยา่ง
รวดเร็ว มีวธีิการในการแกไ้ขปัญหาทีเหมาะสม และไดรั้บความร่วมมือจากคนในทอ้งถินมากกวา่
หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง อีกทงัอาจจะประหยดัหรือคุม้ค่าในทางเศรษฐกิจมากกวา่อีกดว้ย 

 . การกระจายอาํนาจ (Dispersing Power) การปกครองทอ้งถินช่วยส่งเสริม สนบัสนุน 
ใหเ้กิดสังคมทีมีลกัษณะพหุสงัคม (Plural Society) ซึงเป็นลกัษณะของสังคม ตามความเชือของ
หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมทีจะมีลกัษณะเช่นนีได ้ อาํนาจจะตอ้งกระจายตวั
ไปทวัทงัสังคมอยา่งกวา้งขวาง ไม่กระจุกตวัอยูที่ใดทีหนึงหรือบุคคลใด บุคคลหนึง หรือกลุ่มบุคคล
ใด กลุ่มบุคคลหนึงเท่านนั 

 . การมีส่วนร่วมของประชาชน (Popular Participation) การปกครองทอ้งถินเป็น
ช่องทางทีมีคุณค่าอยา่งยงิ สาํหรับการขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา โดยเฉพาะใน
แง่มุมทีวา่ การใหบ้ริการสาธารณะในระดบัทอ้งถิน มีความหมายมากทีสุดต่อพลเมือง 
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 . การกระตุน้ต่อการพฒันาทอ้งถิน (Spurring of Economic Development) การเพิม
บทบาทใหม่ขององคก์รปกครองทอ้งถินช่วยกระตุน้เศรษฐกิจใหเ้จริญเติบโตเพิมมากขึน แทนทีจะ
ใหบ้ทบาทนี เป็นเจา้หนา้ทีของส่วนกลางแต่เพียงผูเ้ดียว บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใน
ดา้นนี เช่น การสร้างถนนและสิงสาธารณูปโภคภายในทอ้งถิน การร่วมลงทุนกบัภาคเอกชนใน
กิจการทีเกียวขอ้งกบัสาธารณะ หรือการจดัตงักลุ่มออมทรัพยห์รือธนาคารทอ้งถิน เป็นตน้ ในหลาย
ประเทศองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทสําคญัในหลายอุตสาหกรรม ซึงก่อนหนา้นี
เคยเป็นบทบาทของเอกชนมาก่อน 

 . การเปลียนแปลงทางสังคม (Social Transformation) นอกเหนือจากทีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน เขา้ไปมีส่วนอยา่งสาํคญักิจกรรมต่างๆในเชิงสวสัดิการสังคมแลว้ ยงัมีโครงการต่างๆ   ใน
การขจดัความยากจน และการไม่รู้หนงัสือ ซึงยอ่มเป็นพลงัขบัเคลือนหนึง ทีสาํคญัไม่ต่างจากองคก์ร
อืนๆ ในการสร้างความเปลียนแปลงทางสังคม 

 . การกระจายผลลพัธ์ของการพฒันาอยา่งเป็นธรรม (Equitable Distribution of Fruits 

of Development) เมือพิจารณาถึงองคก์รปกครองในระดบัต่างๆ แลว้ การปกครองทอ้งถินนบัวา่   เป็น
องคก์รทีมีความเป็นรูปธรรม มีความใกลชิ้ดในการติดต่อพบปะกบัประชาชน และมีความรู้เกียวกบั
ทอ้งถิน ดงันนั การตดัสินใจดาํเนินงานต่างๆ ยอ่มทาํใหท้อ้งถินไดรั้บผลประโยชน์ มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ทาํใหผ้ลของการพฒันาทวัทงัสังคมอยา่งเป็นธรรม 
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4. ข้อมูลทวัไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม ไดรั้บการยกฐานะจากสภาตาํบลหนองขาม ตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 เมือวนัที 19 มกราคม พ.ศ.2539 

เป็นตาํบลทีอยูท่างทิศตะวนัตกของทีวา่การอาํเภอหนองหญา้ไซ โดยทีทาํการองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม ตงัอยูเ่ลขที 59 หมู่ที 11 ตาํบลหนองขาม และอยูห่่างจากทีวา่การอาํเภอหนองหญา้
ไซประมาณ 20 กิโลเมตร เนือทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม มีพืนทีในการปกครองดูแล
ประมาณ 42,093 ไร่ หรือประมาณ 67.35 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นของประชากรต่อพืนที 
ประมาณ 132 คน/ตร.กม. (ทีมาขอ้มูล : สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
 

 

ภาพที  ทีตงัของตาํบลหนองขามและการแบ่งเขตการปกครอง 

 4.1 อาณาเขตติดต่อ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั ตาํบลแจงงามและอาํเภอด่านชา้ง 

  ทิศใต ้  ติดต่อกบั อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี 

  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลทพัหลวง 

  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี 
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 4.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพืนทีโดยทวัไปเป็นทีราบสูง แหง้แลง้ ไม่มีภูเขาและแม่นาํไหลผา่น 

 4.3 พืนทแีละการใช้ประโยชน์ 

 พนืทีส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุม้นาํใชใ้นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น การทาํไร่ออ้ย ปลูกขา้ว ปลูกมนัสาํปะหลงั เลียงสัตวแ์ละการปลูกหม่อนเลียงไหม 

 4.4 ภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี  ฤดู คือ 

  ฤดูร้อน เริมตงัแต่ เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

  ฤดูฝน  เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

  ฤดูหนาว เริมตงัแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

 4.5 การปกครอง 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม ไดแ้บ่งเขตการปกครองตามพระราชบญัญติั 
ลกัษณะการปกครองทอ้งที พ.ศ.  โดยแบ่งออกเป็น  หมู่บา้น ดงันี 

  หมู่ที  บา้นคตัทูต 

  หมู่ที  บา้นหนองแหน 

  หมู่ที  บา้นทะเลเพลาะ 

  หมู่ที  บา้นหนองกระทิง 

  หมู่ที  บา้นหนองขาม 

  หมู่ที  บา้นตรอกสะเดา 
  หมู่ที  บา้นหว้ยนาํจนัทร์ 

  หมู่ที  บา้นหนองหา้ง 

  หมู่ที  บา้นทุ่งแสม 

  หมู่ที 10 บา้นหนองเสือเตน้ 

  หมู่ที 11 บา้นหว้ยนาํจนัทร์ใต ้
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 4.6 ประชากร 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม มีประชากรทงัสิน 8,904 คน แยกเป็นชายจาํนวน 
4,353 คน และหญิงจาํนวน 4,551 คน ใน 2,865 ครัวเรือน ซึงสามารถแยกได ้ดงันี 

ตารางท ี  ประชากรทงัหมดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม 

หมู่ที 
ชาย หญิง รวมชาย - หญิง ครัวเรือน 

ปี  ปี 6 ปี  ปี 6 ปี  ปี 6 ปี  ปี 6 

 352 356 389  741  234  

 220 222 229  449  123  

 241 236 274  515  145  

 266 274 283  549  160  

 574 570 563  1,137 ,  336  

 354 363 363  717  226  

 725 741 753  1,478 ,  528  

 397 402 387  784  239  

 555 575 586  1,141 ,  373  

 372 374 389  761  268  

 241 240 270  511  165  

รวม 4,297 4,353 4,486 ,  8,783 ,  2,797 ,  
(ทีมาขอ้มูล: สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

 4.7 สภาพเศรษฐกจิ 

 เนืองจากสภาพภูมิประเทศของตาํบลหนองขาม เป็นทีราบสูงไม่มีภูเขาไม่มีระบบการ
ชลประทาน และไม่มีแม่นาํไหลผา่น ทาํใหเ้กษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนนาํเพือการเกษตร ตอ้ง
อาศยันาํฝนและนาํบาดาลในการเพาะปลูก โดยราษฎรในพืนทีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร
ดงัต่อไปนี 

  4.7.1 การทาํไร่ออ้ย 

  4.7.2 การปลูกหม่อนเลียงไหม 

  4.7.3 การเลียงสัตว ์

  4.7.4 การทาํไร่มนัสาํปะหลงั 
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  4.7.5 การปลูกขา้ว 

  4.7.6 การปลูกไมด้อก 

  4.7.7 การปลูกขา้วโพด 

 4.8 สภาพทางสังคม 

  4.8.1 ดา้นการศึกษา มีโรงเรียนในพนืที จาํนวน 4 แห่ง คือ 

   โรงเรียนบา้นหนองแหน ตงัอยูห่มู่ที 2 

   โรงเรียนบา้นหนองขาม ตงัอยูห่มู่ที 5 

   โรงเรียนบา้นราษฎร์บาํรุง ตงัอยูห่มู่ที 7 

   โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ตงัอยูห่มู่ที 8 

  4.8.2 มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ 

   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองขาม 

   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอนกลาง 

  4.8.3 ดา้นศาสนา มีศาสนาสถานในพืนที จาํนวน 9 แห่ง ดงันี 

   วดัในพระพุทธศาสนา จาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ 

    วดัดอนกลางสุทธาวาส  ตงัอยูห่มู่ที 1 

    วดัหนองกระทิงทอง  ตงัอยูห่มู่ที 1 

    วดัหนองแหน  ตงัอยูห่มู่ที 2 

    วดัทะเลเพลาะ    ตงัอยูห่มู่ที 3 

    วดัหนองขาม  ตงัอยูห่มู่ที 5 

    วดัราษฎร์บาํรุง  ตงัอยูห่มู่ที 7 

    วดัหนองหา้ง  ตงัอยูห่มู่ที 8 

    วดัใหม่เทพนิมิต (หนองเสือเตน้) ตงัอยูห่มู่ที 10 

   คริสตจกัรของศาสนาคริสต ์จาํนวน 1 แห่ง คือ 

    คริสตจกัรพรทวี  ตงัอยูห่มู่ที 4 

  4.8.4 ดา้นการสาธารณสุข  

  ตาํบลหนองขาม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหนองขาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนองเสือ
เตน้โดยมีเจา้หนา้ทีสาธารณสุข รวมจาํนวน 15 คน มีคนไขเ้ฉลีย 1,500 คน/เดือน นอกจากนนัยงัมี
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ (อสม.) อีกจาํนวน 183 คน 
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  4.8.5 การบริการพืนฐาน การคมนาคม 

  เส้นทางเชือมต่อระหวา่งหมู่บา้นส่วนมากมีสภาพเป็นถนนลูกรังและหินคลุกซึง
จะมีปัญหาฝุ่ นในช่วงฤดูแลง้ และปัญหาถนนลืนมีโคลนตมในช่วงฤดูฝน ถนนภายในพืนทีตาํบล
หนองขามประกอบไปดว้ย 

   ถนนลาดยาง  จาํนวน 15 สาย 

   ถนน คสล.  จาํนวน 7 สาย 

   ถนนลูกรัง / หินคลุก จาํนวน 72 สาย 

  การติดต่อสือสารมีทีทาํการไปรษณียอ์นุญาต จาํนวน 1 แห่ง ตงัอยูเ่ลขที 298/2 
หมู่ที 7 ตาํบลหนองขาม  
  การสาธารณูปโภค มีประปาหมู่บา้นจาํนวน 30 แห่ง ครอบครัวทีมีไฟฟ้าใชแ้ลว้
ประมาณ 2,800 ครัวเรือน 

  แหล่งนาํธรรมชาติ หนอง บึง จาํนวน 1 แห่ง  

  แหล่งนาํทีสร้างขึน สระเก็บนาํ จาํนวน 9 แห่ง ลาํหว้ย จาํนวน 1 แห่ง 

 4.9 ผู้นํา 
 ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม ไดย้ดึหลกัตามแนวพระราชดาํริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลที
กระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถิน กาํหนดใหมี้สภาทอ้งถินและคณะผูบ้ริหารเพือใหมี้การพฒันา
แบบบูรณาการ คนเป็นศูนยก์ารพฒันา มุ่งสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั มุ่งเนน้คุณธรรม จริยธรรม 
ความสามคัคี ใหส้ังคมเกิดสันติสุขและคาํนึงถึงเจตนารมณ์ ความตอ้งการของประชาชน เพือพฒันา
เศรษฐกิจของทอ้งถินและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงโครงสร้างพืนฐานและการ
ใหบ้ริการสาธารณะต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ารบริหารการจดัการใชห้ลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองทีดี มีธรรมาธิบาล โดยมุ่งเนน้การบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดงันนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม ในฐานะหน่วยงานทอ้งถิน ทีมีภารกิจหนา้ที
ใหบ้ริการและดาํเนินงาน ให้สามารถพงึตนเองและตดัสินใจในกิจการของทอ้งถินไดเ้อง เพืออาํนวย
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน นาํไปสู่การพฒันาดา้นต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ เพือแกไ้ขปัญหาของประชาชน ใหส้ามารถบรรลุภารกิจ และเพือใหก้ารดาํเนินงาน
เป็นไปตามแนวทางทีกล่าวมา จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
หนองขาม ไวด้งัต่อไปนี 
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  4.9.1 ดา้นการพฒันาคนและสังคม เนน้พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนรวมทงั 
เสริมสร้างความ เขม้แขง็ของชุมชน 

  4.9.2 ดา้นการสาธารณสุข พฒันางานสาธารณสุขใหมี้คุณภาพ ส่งเสริมงานดา้น
สุขอนามยั เฝ้าระวงั ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ใหก้บัประชาชนทุกกลุ่ม/ทุกเพศ/ทุกช่วงวยั 

  4.9.3 ดา้นการศึกษา การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กทีดี มีคุณภาพ การส่งเสริมดา้นการ
ศาสนาทุกศาสนาทงัศาสนาพุทธ คริสต ์ และศาสนาอืนๆ ส่งเสริมงานดา้นเด็ก เยาวชน การจดัหา
ทุนการศึกษา สนบัสนุนการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม การส่งเสริมงานดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สืบสานประเพณีวฒันธรรมทีดีงามของชุมชน รวมทงัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  4.9.4 การส่งเสริมงานดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การส่งเสริมการจดัเวทีประชาคม การจดัประชุมสัมมนาเพือระดมความเห็น การส่งเสริม
ความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการหมู่บา้น 

   - การส่งเสริมการกีฬา และการนนัทนาการในชุมชน มุ่งใหป้ระชาชนมี
สุขภาพกายใจดี 

   - การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทงัการให้ความปลอดภยัในชีวติ 
และทรัพยสิ์นของประชาชนทุกกลุ่มทงั เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุ

   - การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ถึงภยั
ของยาเสพติดการสร้างรัวชุมชน รัวโรงเรียน รัวครอบครัว 

   - การสนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคม สภาองคก์รชุมชน การสงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ คนพิการ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ 
  4.9.5 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ มุ่งเนน้ใหป้ระชาชน นอ้มนาํหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชใ้นการประกอบอาชีพ ส่งเสริมอาชีพทงัทางดา้นการเกษตร หตัถกรรม การ
อุตสาหกรรม การพาณิชย ์การบริการดา้นการท่องเทียว สถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจกบัประชาชน 

   - ส่งเสริมใหป้ระชาชนนอ้มนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการประกอบ 
อาชีพ เพือยกระดบัรายได ้ลดค่าใชจ่้าย 

   - การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการตลาดใหก้บักลุ่มอาชีพในชุมชน 
การสนบัสนุนร้านคา้ชุมชน กองทุนต่างๆ ในชุมชน 

   - การแกไ้ขปัญหาการวา่งงานในชุมชน เช่น ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้น
แรงงาน 

   - การส่งเสริมสนบัสนุน ปรับปรุงสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ สถานทีท่อง 

เทียวในชุมชน 
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  4.9.6  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน เพือพฒันา ดา้นสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพือยกระดบัความเป็นอยูแ่ละอาํนวยความสะดวกแก่ชุมชน โดยมีกิจกรรมและ
โครงการดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

   - ดา้นการพฒันาเส้นทางคมนาคม ต่างๆ ในตาํบลหนองขาม ทงัดา้นการ 
ก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซม ถนน หนทางในตาํบล เช่น ก่อสร้างถนนลาดยาง คอนกรีต ลงหิน
คลุก 

   - การพฒันา ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ทงัไฟฟ้าแสง
สวา่ง ไฟฟ้าเพือทีอยูอ่าศยัและไฟฟ้าเพือการเกษตรใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน 

   - การพฒันาแหล่งนาํเพือการบริโภค อุปโภค นาํเพือการเกษตร อยา่งทวัถึง 
เพียงพอทงัการเจาะบ่อบาดาล ขดุลอกเหมืองคูคลอง เพือกกัเก็บนาํใชใ้นการเกษตร 

   - การจดัการดา้นการผงัเมือง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ทีเกียวขอ้ง 

  4.9.7 ดา้นการพฒันาการเมืองและการบริหาร โดยการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ
ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รวมทงัปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล เพือใหบ้ริการแก่ประชาชนอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ถูกใจ และใชห้ลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดีหรือหลกัธรรมาภิบาล 

   - การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี หรือ หลกัธรรมาภิบาล ในการบริหาร
ราชการโดยใชห้ลกัดงันี หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกั
ความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า 
   - ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบั กิจกรรม ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สู่ ประชาชน ทุกระดบั ทุกกลุ่มอาย ุ

   - การพฒันาบุคลากร ทงัพนกังานส่วนตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบติังาน 

   - การพฒันาดา้นการจดัการคลงั พฒันาการใหบ้ริการดา้นการบริการการ
จดัเก็บภาษี การจดัเก็บรายไดใ้หถู้กตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม รวมถึงการใหบ้ริการทงัในและนอก
สาํนกังาน รวมทงัอาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าติดต่องานต่างๆ อีกทงัเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร
ต่างๆ ใหป้ระชาชนทราบ 
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  4.9.8 ดา้นการพฒันาอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยดาํเนินงาน 
ในดา้นพฒันาอนุรักษฟื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ใหชุ้มชนมีความน่าอยูมี่ความยงัยนื 

   - การสร้างจิตสาํนึกและตระหนกัในคุณค่าของการรักษา อนุรักษ ์ ฟืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

   - ป้องกนั เฝ้าระวงั การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยให้
ความรู้ความเขา้ใจ และสร้างเครือข่ายในชุมชนใหเ้ห็นความสาํคญัและหวงแหน 

   - สร้างเครือข่ายในการร่วมอนุรักษ ์ ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ทงัแหล่งนาํ ป่าชุมชน การเพิมพืนทีสีเขียวในชุมชนการส่งเสริมโครงการธนาคารตน้ไม ้

   - การจดัการปัญหามลภาวะในชุมชน การบริหารการจกัการขยะในชุมชน
อยา่งเป็นระบบการรณรงคก์ารนาํนาํสิงของเหลือใชม้าทาํใหเ้กิดประโยชน์ การรณรงคแ์กไ้ขปัญหา
โลกร้อน ในชุมชน 

. ผลงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 บรรเจิด สอพิมาย ( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิน กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา การ
วจิยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา ) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน ) 
เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน จาํแนกตามเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนทีศึกษา คือ ผูมี้สิทธิเลือกตงัอายตุงัแต่  ปี
ขึนไป ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมาจาํนวนทงัหมด 

,  คน แต่เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาเพียง จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ 
แบบสอบถาม ทดสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม ไดค้่าความเชือมนั .  ผลการวจิยัพบวา่ 
 . ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน ในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง        
( X = . ) 
 . เปรียบเทียบความคิดเห็น เกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันา
ทอ้งถิน พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนดาํเนินการ ส่วนความคิดเห็นเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการพฒันาทอ้งถิน 
จาํแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั 
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 ขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง ควรส่งเสริม สนบัสนุน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใหก้บั
ประชาชนทงัดา้นพฒันาคุณภาพ ใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถิน ประชาชนสามารถพึงตนเองไดอ้ยา่ง
ยงัยนืและตอ้งมีทิศทางทีดีขึน อยา่งจริงจงัต่อไป 

 นางวชิราวรรณ นิลเกตุ ( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถิน กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเดือ อาํเภอเมืองหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นองคก์ารปกครองทอ้งถิน จดัตงัขึน ตามพระราชบญัญติั 
สภาตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยประชาชนเป็นผู ้
เลือกตงัตวัแทนแต่ละหมู่บา้น เขา้ไปเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหนา้ทีใน
การบริหารงานของตาํบล โดยมีความมุ่งหมายสาํคญั เพือสะทอ้นการกระจายอาํนาจการปกครองสู่
ทอ้งถิน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน กรณีศึกษา องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลบา้นเดือ อาํเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบชนัและการสุ่มแบบระบบ และใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Independent, t-test และ f-test (One – way ANOVA) ผล
การศึกษาปรากฏดงันี 

 1. ประชาชนโดยรวมและจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ เห็นวา่ไดมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเดือ โดยรวมและดา้นการดาํเนินการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการวางแผนและตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก อยูใ่นระดบันอ้ย  ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการรับผลประโยชน์ และดา้นการประเมินผล 

 2. ประชาชนทีมีเพศต่างกนั เห็นวา่ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลบา้นเดือ โดยรวมและทุกดา้นไม่ต่างกนั (p > 0. ) แต่ประชาชนทีมีอายตุ่างกนัเห็นวา่การ
มีส่วนร่วมดา้นการวางแผนและตดัสินใจมากกวา่ ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัไดมี้ส่วนร่วม
นอ้ย และอีก  ดา้นคือดา้นการรับผลประโยชน์และดา้นการประเมินผลต่างกนั และประชาชนทีมี
อาชีพต่างกนัเห็นวา่ไดมี้ส่วนร่วมโดยรวมและเห็นวา่มากกวา่  ดา้น คือ ดา้นการวางแผนและ
ตดัสินใจ ดา้นการดาํเนินงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 โดยสรุป ประชาชนโดยรวมและจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ เห็นวา่
ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเดือ โดยรวมและรายดา้นมากถึง
ระดบันอ้ย โดยประชาชนทีมีเพศต่างกนั เห็นวา่ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหาร
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ส่วนตาํบลบา้นเดือ โดยรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่าง (p > . ) แต่ประชาชนทีมีอายรุะดบัการศึกษา
และอาชีพต่างกนั เห็นวา่ไดมี้ส่วนร่วมโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ซึงโอกาสนีสามารถใชเ้ป็น
ประโยชน์ และหาแนวทางทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วม ในการพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลบา้นเดือมากยงิขึนไป 

 นางสาววรินทร มาลยั ( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรืองการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิน : กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าสุด อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย การศึกษาเรืองนีมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินของประชาชนตาํบลท่าสุด อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย และเพือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทีมีภูมิหลงัต่างกนั กบัการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินของประชาชนตาํบลท่าสุด อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลท่าสุด อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จาํนวน  คน และใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชนั เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปมีสถิติทีเกียวขอ้งคือ ความถี ค่า
ร้อยละ ใชค้่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการหาค่า t-test กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.  ผลการศึกษาพบวา่ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่า
สุด อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการพฒันาทอ้งถิน โดยภาพรวมมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง
เรียงตามลาํดบัจากการมีส่วนร่วมมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการร่วมดาํเนินงาน ดา้นการร่วมคิด ดา้น
การร่วมวางแผน ดา้นการติดตามและประเมินผล และดา้นการร่วมรับผลประโยชน์ ในการ
เปรียบเทียบค่าเฉลียระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้นการศึกษา ระยะเวลาทีอยูอ่าศยัในพืนทีการเป็น
สมาชิกกลุ่มของประชาชน กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน พบวา่ ความแตกต่างระหวา่ง
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นพืนทีและการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มของประชาชนไม่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน 

 นายสิขิม รักพงษ ์ ( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน
ของประชาชนตาํบลดอยลาน อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย การศึกษาอิสระนี มีวตัถุประสงค์
เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน และศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาทอ้งถิน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนตาํบลดอยลาน อาํเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย ทีมีอาย ุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม นาํขอ้มูลทีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าสถิติในอตัราร้อยละ ค่าเฉลีย ( X ) 
และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สาํหรับค่าแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทาํการวเิคราะห์ดว้ยสถิติ t-
test และ ANOVA 
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 ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินของประชาชน ตาํบลดอย
ลาน อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ทงั  ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากการมีส่วน
ร่วมมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ รองลงมามีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ 
มีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามลาํดบั และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดบัค่าเฉลียการมีส่วนร่วมจาํแนกตามตวัแปร ดา้นเพศ อาย ุและถินกาํเนิด พบวา่ 
 1. เพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินทุกดา้นไม่แตกต่างกนั โดยเพศชายมี
ส่วนร่วมดา้นตดัสินใจ ดา้นการปฏิบติั การประเมินผลมากกวา่เพศหญิงแต่เพศหญิงมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์มากกวา่เพศชาย 

 . อายตุ่างกนั การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินทุกดา้นไม่แตกต่างกนั โดยอาย ุ  
–  ปี มีส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจ ดา้นปฏิบติั ดา้นประเมินผลมากกวา่ช่วงอายุอืนๆ แต่อาย ุ  
ปีขึนไป มีส่วนร่วมในดา้นการรับผลประโยชน์มากกวา่ช่วงอายอืุนๆ 

 . ถินกาํเนิดต่างกนั การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินทุกดา้นไม่แตกต่างกนั โดย
ประชาชนทีเกิดในหมู่บา้น จะมีส่วนร่วมในการพฒันาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากกวา่ประชาชนทียา้ย
มาจากหมู่บา้นอืน 

 ปัญหาหรือสิงทีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันา คือ ไม่มีโอกาส ไม่
มีเวลา และไม่ทราบขอ้มูลข่าวสาร ส่วนสิงทีเป็นสิงจูงใจใหเ้ขา้มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน
เพราะตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นคนมีนาํใจ มีความสามคัคี มีความรักผกูพนักบัหมู่บา้นมานาน
และเขา้ร่วมเพราะเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท ี  

วธีิดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวธีิการศึกษาดงันี 

 . รูปแบบการศึกษา 
 . ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 . เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

 . วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 . การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. รูปแบบการศึกษา 
 รูปแบบการศึกษาครังนี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม มีวตัถุประสงค ์ เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองขาม 

. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 .  ประชากรทีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลหนองขาม จาํนวน 
,  คน  หมู่บา้น 

 .  กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งทีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชน จาํนวนทงัหมด  คน 
ไดจ้ากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากร คาํนวณหาโดยสูตรการคาํนวณของ     
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดบันยัสาํคญั .  ตามสูตรดงันี 

 

   n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = ขนาดของประชากรทีศึกษา 
   e = ค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่ง 



33 

 ในการศึกษาครังนีมีประชากร (N) ซึงไดแ้ก่ ประชาชน จาํนวน ,  คน ผูศึ้กษา
กาํหนดค่าความคลาดเคลือนของการเลือกตวัอยา่ง หรือค่าความคลาดเคลือนของการประมาณค่าไว ้

.  เมือแทนค่าในสูตรขา้งตน้จะไดค้าํนวณตวัอยา่ง ดงันี 

   N = ,  ประชาชน 

   E = 0.05 

 ดงันนั   

    = 383 

3. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 

 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนีเป็นแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดส้ร้างขึนจากการศึกษา 
คน้ควา้จากงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 ลกัษณะของเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถาม ใชป้ระชาชนทีศึกษา ตอบ
คาํถามทีตงัขึน ซึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียด ดงันี 

 ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นตาํบลหนองขาม จาํนวนสมาชิกทีอาศยัอยูใ่นครัวเรือน การ
พฒันาทอ้งถินลกัษณะคาํถามแบบสอบถาม 

 ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม
เกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม 
ลกัษณะคาํถามปลายปิด 

 ผูศึ้กษาไดเ้ลือกสร้างแบบสอบถาม แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) กาํหนด  ระดบั
ตามแบบดงันี 

  มากทีสุด  คะแนน 

  มาก   คะแนน 

  ปานกลาง  คะแนน 

  นอ้ย   คะแนน 

  นอ้ยทีสุด  คะแนน 
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 เกณฑใ์นการกาํหนดค่าความสาํคญัของแบบสอบถาม มาจากการแปรผลขอ้มูล จาก
ค่าเฉลียของระดบัความคิดเห็น โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนเฉลีย ดงันี 

 ค่าเฉลียระหวา่ง .  – .  เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลียระหวา่ง .  – .  เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบัมาก 

 ค่าเฉลียระหวา่ง .  – .  เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลียระหวา่ง .  – .  เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลียระหวา่ง .  – .  เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบันอ้ยทีสุด 

. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปแจกจ่าย และแจง้วตัถุประสงคใ์นการ
วจิยัใหก้บัประชาชนทวัไป เพือเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย แลว้เก็บรวบรวมแบบสอบถามที
ไดรั้บการกรอกขอ้มูลแลว้ เพือทาํการประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติทีใชใ้น
การวเิคราะห์มีดงันี 

 5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยทาํการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Deseriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.2 การวเิคราะห์เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชอ้นุมาน 
(Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพือทดสอบสมมติฐาน สถิติ
ทีใชคื้อ ทดสอบค่า (t-test) สาํหรับตวัแปรอิสระทีมีการแบ่งกลุ่มเป็น  กลุ่ม และทดสอบ (f-test) 
สาํหรับตวัแปรอิสระทีมีการแบ่งกลุ่มเป็น  กลุ่มขึนไป การวจิยัครังนีกาํหนดค่าความเชือมนัทีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ .  

 

 

 

 



 

 

บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน: กรณีศึกษา องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี เพือนาํผลการศึกษาวจิยัในครัง
นี เป็นแนวทางในการสนบัสนุนและเพิมบทบาท ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในครังนีผูศึ้กษาไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในรูปของตารางขอ้มูล และ
ความเรียงใตต้าราง ซึงจะเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

 . วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามถี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วเิคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน: กรณีศึกษา องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชค้่าเฉลีย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปรผลตามเกณฑที์กาํหนด 

 3. วเิคราะห์การเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน: 

กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน อาชีพ สถานภาพ 

ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ยเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน อาชีพ สถานภาพ ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัตารางที 2-7 

ตารางท ี2 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 178 46.5 

หญิง 208 53.5 

รวม 383 100 

 จากตารางที 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงคิดเป็น
ร้อยละ 53.5 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.5 
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ตารางท ี3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18-25 41 10.7 

26-33 81 21.1 

34-41 113 29.5 

42-49 93 24.3 

50 ปีขึนไป 55 14.4 

รวม 383 100 

 จากตารางที 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 34 -41 

ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาอายรุะหวา่ง 42-49 คิดเป็นร้อยละ 24.3 จาํนวนทีนอ้ยทีสุดในช่วง
อาย ุ18-25 คิดเป็นร้อยละ 10.7 

ตารางท ี4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการศึกษา 20 5.2 

ประถมศึกษา 109 28.5 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 68 17.8 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 83 21.7 

อนุปริญญา/ปวส 57 14.9 

ปริญญาตรี 46 12 

รวม 383 100 

 จากตารางที 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาคือ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ
ระดบัการศึกษาทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดไม่ไดรั้บการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.2 
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ตารางท ี5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน 

ระยะเวลาทอีาศัยอยู่ในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

ไม่ถึง 1 ปี 9 2.3 

1 ปี ไม่เกิน 2 ปี 16 4.2 

2 ปี ไม่เกิน 3 ปี 57 14.9 

3 ปี ขึนไป 301 78.6 

รวม 383 100 

 จากตารางที 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชน
มากกกวา่ 3 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมาอาศยัอยูใ่นชุมชน 2 ปีไม่เกิน 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 
14.9 รองลงมา 1 ปีไม่เกิน 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.2 และระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.3 

ตารางที 6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 136 35.5 

รับราชการ 38 9.9 

รับจา้งทวัไป 80 20.9 

อืนๆ 129 33.7 

รวม 383 100 

 จากตารางที 6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาอาชีพรับจา้งทวัไป คิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมาอืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
33.7 และอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ 9.9 

ตารางท ี7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 76 19.8 

สมรส 253 66.1 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 54 14.1 

รวม 383 100 
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 จากตารางที 7 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 19.8 และนอ้ยทีสุดสถานภาพ หมา้ย/หยา่
ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 14.1 

ตอนท ี 2 วเิคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน : กรณศึีกษาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองขาม อาํเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี ปรากฏตารางผลการวเิคราะห์ตาม
ตารางท ี8-18 

ตารางท ี8 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
1.การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 

16.10 4 มากทีสุด 

.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของ
ประชาชน 

15.15 4.32 มากทีสุด 

.การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 14.96 4.27 มากทีสุด 

.การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 14.51 4.10 มากทีสุด 
รวม 15.18 4.10 มากทสุีด 

 จากตารางที 8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมมี
ส่วนร่วมในระดบัมากทีสุด ( X =15.18) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีส่วนร่วมในระดบั
มากทีสุด สาํหรับดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และกาํหนด
แนวทางการแกไ้ขปัญหา ( X =16.10) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของประชาชน ( X =15.15) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน     
( X =14.96) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล              
( X =14.51) 
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ตารางท ี9 ค่าเฉลียและเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ด้านการตัดสินใจและกาํหนดทางการแก้ไขปัญหา X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
.ท่านไดเ้สนอความคิดเพือกาํหนดประเด็นการพฒันาใน
หมู่บา้นของท่าน 

3.27 0.947 ปานกลาง 

.ท่านเคยไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพือวางแผนโครงการ
ต่างๆ 

3.26 0.921 ปานกลาง 

.ท่านเคยสังเกตวา่ในหมู่บา้นมีสิงใดควรตอ้งปรับปรุง 3.28 1.021 ปานกลาง 

.ท่านเคยเสนอความคิดเห็นและร่วมกบัประชาชน          
ในหมู่บา้น ประชุมวางแผนเพือเสนอต่อ อบต. 

3.03 1.053 ปานกลาง 

5.ท่านเคยชีแนะแนวทางวธีิการแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น 3.26 1.13 ปานกลาง 

รวม 3.22 1.01 ปานกลาง 

 จากตารางที 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.22) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีส่วนร่วมในระดบัปานกลางสาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ 
ขอ้3 ท่านเคยสังเกตวา่ในหมู่บา้นมีสิงใดควรตอ้งปรับปรุง ( X = 3.28) รองลงมาขอ้ 1 ท่านไดเ้สนอ
ความคิดเห็นเพือกาํหนดประเด็นการพฒันาในหมู่บา้นของท่าน ( X = 3.27) รองลงมา ขอ้ 2 ท่านเคย
ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพือวางแผนโครงการต่างๆ ขอ้ 5 ท่านเคยชีแนะแนวทางวธีิการแกไ้ขปัญหา
บา้นของหมู่ มีค่า x เท่ากนั ( X = 3.26) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ขอ้ 4 ท่านเคยเสนอความ
คิดเห็นและร่วมกบัประชาชนในหมู่บา้น ประชุมวางแผนเพือเสนอต่อ อบต. ( X = 3.03)  
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ตารางท ี 10 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วม ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆของประชาชน 

ด้านการดําเนินกจิกรรมต่างๆของประชาชน X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
.ท่านไดรั้บการเขา้ร่วมปฏิบติังานและโครงการที อบต.
จดัทาํอยา่งสมาํเสมอ 

3.26 1.09 ปานกลาง 

.ทุกครังทีมีโครงการพฒันาทอ้งถินท่านใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัแต่ละครังอยา่งสมาํเสมอ 

3.31 0.987 ปานกลาง 

.ท่านร่วมวางแผนในการจดักิจกรรมหรือกีฬาเพือ
ส่งเสริมความสามคัคี 

3.03 1.03 ปานกลาง 

.ท่านเคยถูกเลือกใหเ้ป็นกรรมการดาํเนินงานต่างๆทีมี
ขึนในหมู่บา้น 

2.78 1.12 ปานกลาง 

.ท่านเคยอาสาเขา้รับผดิชอบการทาํงานทีมีขึน 2.76 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.02 1.06 ปานกลาง 

 จากตารางที 10 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนโดยภาพรวม มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 3.02) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ 
ขอ้ 6 ท่านไดรั้บเขา้ร่วมปฏิบติังานและโครงการที อบต.จดัทาํอยา่งสมาํเสมอ ( X = 3.31) รองลงมา 
ขอ้ 7 ทุกครังทีมีโครงการพฒันาทอ้งถิน ท่านใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัแต่ละครังอยา่งสมาํเสมอ 
( X = 3.26) รองลงมา ขอ้ 8 ท่านร่วมวางแผนในการจดักิจกรรมหรือกีฬา เพือส่งเสริมความสามคัคี (
X = 3.03) รองลงมา ขอ้ 9 ท่านเคยถูกเลือกใหเ้ป็นกรรมการดาํเนินงานต่างๆ ทีมีขึนในหมู่บา้น ( X

= 2.78) และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ขอ้ 10 ท่านเคยอาสาเขา้รับผดิชอบการทาํงานทีมีขึน ( X = 

2.76) 
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ตารางท ี 11 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการลงทุนและ
ปฏิบติังาน 

ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
.ท่านใหก้ารสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์แรงงานในการ

พฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถินตามโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ 

3.01 1.13 ปานกลาง 

.ท่านไดมี้ส่วนร่วมทาํงานตามโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆทีไดก้าํหนดไวใ้นแผนพฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถิน 

2.89 1.01 ปานกลาง 

.ท่านทราบจาํนวนเงินงบประมาณทีจะมาพฒันา
หมู่บา้นในแต่ละปี 

2.90 1.13 ปานกลาง 

.ท่านเคยเขา้ร่วมในการพฒันาหมู่บา้นดว้ยแรงกาย
ตนเอง 

3.08 1.01 ปานกลาง 

.ท่านมีความรู้สึกภูมิใจกบัโครงการต่างๆทีทาํให้
ชุมชนมีความเปลียนแปลงในทางทีดีขึน 

3.09 1.04 ปานกลาง 

รวม 2.99 1.06 ปานกลาง 
 จากตารางที 11 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการ
ลงทุนและปฏิบติังาน โดยภาพรวม มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 2.99) เมือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 15 ท่านมีความรู้สึกภูมิใจกบัโครงการต่างๆ ทีทาํให้
ชุมชนมีความเปลียนแปลงในทางทีดีขึน ( X = 3.09) รองลงมา ขอ้ 14 ท่านเคยเขา้ร่วมในการพฒันา
หมู่บา้นดว้ยแรงกายตนเอง ( X = 3.08) รองลงมา ขอ้ 11 ท่านใหก้ารสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์แรงงาน
ในการพฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถินตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ( X = 3.01) รองลงมา ขอ้ 13 

ท่านทราบจาํนวนเงินงบประมาณ ทีจะมาพฒันาหมู่บา้นในแต่ละปี ( X = 2.90) และขอ้ทีมีค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 12 ท่านไดมี้ส่วนร่วมทาํงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีไดก้าํหนดไวใ้น
แผนพฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถิน ( X = 2.89) 
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ตารางท ี12 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการติดตามและ 

 ประเมินผล 

ด้านการติดตามและประเมินผล X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
16.ท่านเคยร่วมพูดคุยปรึกษากนัในชุมชนเพือทนทวน
ผลการดาํเนินงานในการพฒันาทอ้งถิน 

3.01 0.980 ปานกลาง 

.ท่านไดน้าํปัญหา อุปสรรค และการกระทาํทีส่อไป
ในทางทุจริตในการดาํเนินงานมารายงานเจา้หนา้ที
โครงการ 

2.88 1.00 ปานกลาง 

.ท่านไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตาม
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆทีเกิดขึนในหมู่บา้นหรือ
ทอ้งถินของท่าน 

2.91 0.987 ปานกลาง 

.ท่านเคยตรวจสอบพฤติกรรมของผูบ้ริหารและ
สมาชิก อบต. ในการดาํเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน 

2.86 1.04 ปานกลาง 

.ท่านเคยทกัทว้งในสิงทีไม่ถูกตอ้งของการทาํงานทีไม่
ถูกตอ้ง 

2.85 1.10 ปานกลาง 

รวม 2.90 1.02 ปานกลาง 
 จากตารางที 12 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการ
ติดตามและประเมินผล โดยภาพรวม มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 2.90) เมือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีค่าเฉลียในระดบัปานกลาง สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้  ท่านเคย
ร่วมพูดคุยปรึกษากนัในชุมชน เพือทบทวนผลการดาํเนินงานในการพฒันาทอ้งถิน ( X = 3.01) 
รองลงมา ขอ้  ท่านไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที
เกิดขึนในหมู่บา้นหรือในทอ้งถินของท่าน ( X = 2.91) รองลงมา ขอ้  ท่านไดน้าํอุปสรรคและการ
กระทาํทีส่อไปในทางทุจริต ในการดาํเนินงานมารายงานเจา้หนา้ทีโครงการ ( X = 2.88) รองลงมา 
ขอ้  ท่านเคยตรวจสอบพฤติกรรมของผูบ้ริหารและสมาชิก อบต. ในการดาํเนินงานตามแผน 

พฒันาทอ้งถิน ( X =2.86) และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดไดแ้ก่ ขอ้  ท่านเคยทกัทว้งในสิงทีไม่
ถูกตอ้งของการทาํงานทีไม่ถูกตอ้ง ( X = 2.85) 
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ตารางท ี13 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินโดยภาพรวม 

การพฒันาท้องถิน X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
1.โครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง 8.89 2.44 มากทีสุด 
2.เศรษฐกิจและการคลงั 8.45 2.81 มากทีสุด 

3.สังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 9.55 2.90 มากทีสุด 

4.การเมืองและการบริหาร 8.85 2.93 มากทีสุด 

5.สาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ 9.15 2.95 มากทีสุด 

รวม 8.97 2.80 มากทสุีด 

 จากตารางที 13 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การพฒันาทอ้งถินโดยภาพรวม มีส่วน
ร่วมในระดบัมากทีสุด ( X = 8.97) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ทุกดา้น มีส่วนร่วมในระดบัมากทีสุด 
สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 3 สังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ( X = 9.55) 
รองลงมา ขอ้ 5 สาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ ( X = 9.15) รองลงมาขอ้ 1 โครงสร้าง
พืนฐานและผงัเมือง ( X = 8.89) รองลงมา ขอ้ 4 ( X = 8.85) และค่าเฉลียทีนอ้ยทีสุด ขอ้ 2 เศรษฐกิจ
และการคลงั ( X =8.45) 

ตารางท ี14 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นโครงสร้างพืนฐาน และผงัเมือง 

ด้านโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
1.ประชาชนมีความพึงพอใจในการพฒันาเส้นทาง
คมนาคม 

3.11 1.01 ปานกลาง 

2.ท่านไดเ้คยเสนอความคิดในเรืองของโครงสร้าง
พืนฐานและผงัเมือง 

2.82 .970 ปานกลาง 

3.ท่านมีความพึงพอใจในระบบการจดัการประปา ไฟฟ้า 2.97 .948 ปานกลาง 

รวม 2.96 0.97 ปานกลาง 

 จากตารางที 14 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การพฒันาทอ้งถินดา้นโครงสร้างพืนฐาน
และผงัเมืองโดยภาพรวม มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 2.96) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
ทุกขอ้มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1 ประชาชนมีความพึง
พอใจในการพฒันาเส้นทางคมนาคม ( X = 3.11) รองลงมา ขอ้ 3 ท่านมีความพึงพอใจในระบบการ
จดัการประปา ไฟฟ้า ( X = 2.97) และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ขอ้ 2 ท่านเคยไดเ้สนอความคิดใน
เรืองของโครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง ( X =2.82) 
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ตารางท ี15 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นเศรษฐกิจและการคลงั 

ด้านเศรษฐกจิและการคลงั X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
4.ท่านสามารถเขา้รับทราบเสถียรภาพทางการเงินของ 
อบต. 

2.70 1.09 ปานกลาง 

5.มีการอบรมวชิาชีพต่างๆ ในชุมชนเพือเพิมศกัยภาพ
ในการทาํงาน 

2.88 1.04 ปานกลาง 

6. อบต. ส่งเสริมอาชีพเพือเพิมพูนรายไดใ้หช้าวบา้นมี
ความเป็นอยูที่ดีขึน 

2.87 1.04 ปานกลาง 

รวม 2.81 1.05 ปานกลาง 

 จากตารางที 15 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การพฒันาทอ้งถินดา้นเศรษฐกิจและการ
คลงั โดยภาพรวมมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 2.81) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 5 มีการอบรมวชิาชีพต่างๆ ในชุมชน เพือเพิมศกัยภาพในการทาํงาน        
( X = 2.88) รองลงมาขอ้ 6 อบต.ส่งเสริมอาชีพ เพือเพิมพูนรายไดใ้หช้าวบา้น มีความเป็นอยูที่ดีขึน  
( X =2.87) และค่าเฉลียทีนอ้ยทีสุด ขอ้ 4 ท่านสามารถเขา้รับทราบเสถียรภาพทางการเงินของ อบต. 
( X =2.70) 

ตารางท ี16 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถินดา้นสังคม และการศึกษา 
 ศาสนาและวฒันธรรม 

ด้านสังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม X  S.D ระดับการมีส่วนร่วม 
7. อบต. สนบัสนุนดา้นการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในเขต
รับผดิชอบ 

3.25 1.04 ปานกลาง 

8.อบต. ส่งเสริมและใหโ้อกาสการกีฬาทุกระดบั 3.19 1.02 ปานกลาง 

9.อบต. มีนโยบายในการรณรงคด์า้นภยัยาเสพติดให้
หมดไปในเขตพืนที 

3.12 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.18 1.04 ปานกลาง 

 จากตารางที 16 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การพฒันาทอ้งถินดา้นสังคมและ
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โดยภาพรวม มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 3.18) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 7 อบต.สนบัสนุนดา้นการศึกษาใหก้บั
โรงเรียนในเขตรับผดิชอบ ( X =3.25) รองลงมา ขอ้ 8 อบต.ส่งเสริมและใหโ้อกาสการกีฬาทุกระดบั 
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( X = 3.19) และส่วนทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ขอ้ 9 อบต.มีนโยบายในการรณรงค ์ดา้นภยัยาเสพติดให้
หมดไปในเขตพืนที ( X =3.12) 

ตารางท ี17 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถิน ดา้นการเมืองการบริหาร  

ด้านการเมืองการบริหาร X  S.D ระดับการมีส่วนร่วม 
10.ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ 3.01 1.04 ปานกลาง 

11.ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงานของ อบต. 2.94 1.06 ปานกลาง 

12.ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทวัถึง 2.91 1.19 ปานกลาง 

รวม 2.95 1.09 ปานกลาง 

 จากตารางที 17 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ดา้นการเมืองการบริหาร โดยภาพรวม มี
ส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 2.95) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ 
ขอ้ 10 ท่านสามารถเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ ( X = 3.01) รองลงมา ขอ้ 11 ท่านมี
ความพึงพอใจในการบริหารงาน อบต. ( X = 2.94) และส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 12 

ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทวัถึง ( X = 2.91) 

ตารางที 18 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของการพฒันาทอ้งถิน ดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้ม 
และทรัพยากรมนุษย ์

ด้านการสาธารณสุขสิงแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ X  S.D ระดับการมีส่วนร่วม 
13.ประชาชนมีความพึงพอใจทีไดรั้บการดูแลรักษา
สุขภาพอนามยั 

3.22 1.04 ปานกลาง 

14.อบต.มีการบาํบดัและจดัการมลพิษต่างๆ อาทิขยะมูล
ฝอย ฝุ่ นละออง เป็นตน้ 

2.94 1.08 ปานกลาง 

15. อบต.มีนโยบายใหป้ระชาชนตระหนกัในการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

2.99 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.05 1.06 ปานกลาง 

 จากตารางที 18 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การพฒันาทอ้งถิน ดา้นการสาธารณสุข
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ โดยภาพรวม มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ( X = 3.05) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 13 ประชาชนมีความพึงพอใจทีไดรั้บ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามยั ( X = 3.22) รองลงมา ขอ้ 15 อบต.มีนโยบายใหป้ระชาชนตระหนกัใน
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การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ( X = 2.99) และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ขอ้ 14 อบต.มีการบาํบดัและ
จดัการมลพิษต่างๆ อาทิ ขยะมูลฝอย ฝุ่ นละออง ( X = 2.94) 

ตอนท ี 3 การเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิน องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองขาม อาํเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี  

ตารางท ี19 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วน 

 ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาท้องถิน 

ชาย หญงิ 
t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1.ดา้นการตดัสินใจและกาํหนดแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 

16.58 3.98 15.69 3.97 2.185 .029 

2.ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของ
ประชาชน 

15.86 4.31 14.53 4.24 3.030 .003 

3.ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน 15.34 4.54 14.63 4.01 1.620 .106 

4. ดา้นการติดตามและประเมินผล 14.91 4.37 14.17 3.83 1.761 .079 

5.ดา้นโครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง 8.85 2.49 8.93 2.39 -.311 .756 

6.ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั 8.40 2.86 8.49 2.78 -.305 .761 

7.ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม 

9.33 2.88 9.75 2.91 -1.428 .154 

8.ดา้นการเมืองการบริหาร 8.76 2.80 8.93 3.05 -.554 .580 

9.ดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรมนุษย ์

9.04 2.93 9.24 2.97 -.673 .501 

 จากตารางที 19 พบวา่ ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 20 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามอาย ุ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถนิ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1.ดา้นการตดัสินใจและ                 Between Groups 

กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา     Within Groups 

Total 

83.147 

6035.464 

6118.611 

5 

377 

382 

16.629 

16.009 

1.039 .394 

2.ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ     Between Groups 

ของประชาชน                                  Within Groups 

Total 

175.662 

6972.250 

7147.911 

5 

377 

382 

35.132 

18.494 

1.900 .094 

3.ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน    Between Groups 

                                                         Within Groups 

Total 

148.742 

6844.746 

6993.488 

5 

377 

382 

29.748 

18.154 

1.639 .149 

4.ดา้นการติดตามและประเมินผล Between Groups 

                                                         Within Groups 

Total 

64.826 

6382.845 

6447.671 

5 

377 

382 

12.965 

16.931 

.766 .575 

5.ดา้นโครงสร้างพืนฐาน               Between Groups 

และผงัเมือง                                      Within Groups 

Total 

26.659 

2251.164 

2277.822 

5 

377 

382 

5.332 

5.971 

.893 .486 

6.ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั         Between Groups 

                                                         Within Groups 

Total 

46.875 

2989.982 

3036.856 

5 

377 

382 

9.375 

7.931 

1.182 .317 

7.ดา้นสงัคมและการศึกษา            Between Groups 

ศาสนาและวฒันธรรม                     Within Groups 

Total 

89.216 

3139.213 

3228.428 

5 

377 

382 

17.843 

8.327 

2.143 .060 

8.ดา้นการเมืองการบริหาร            Between Groups 

                                                         Within Groups 

Total 

86.132 

3210.255 

3296.386 

5 

377 

382 

17.226 

8.515 

2.023 .075 

9.ดา้นการสาธารณสุข                   Between Groups 

สิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์    Within Groups 

Total 

116.849 

3215.062 

3331.911 

5 

377 

382 

23.370 

8.528 

2.740 .019 

 จากตารางที 20 พบวา่ ประชาชนทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากร
มนุษย ์ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางท ี 21 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถนิ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1.ดา้นการตดัสินใจและ                 Between Groups 

กาํหนดแนวทาง                               Within Groups 

การแกไ้ขปัญหา                                               Total 

768.395 

5350.216 

6118.611 

5 

377 

382 

153.679 

14.192 

10.8

29 

.000 

2.ดา้นการดาํเนินกิจกรรม              Between Groups 

ต่างๆของประชาชน                         Within Groups 

Total 

749.933 

6397.978 

7147.911 

5 

377 

382 

149.987 

16.971 

8.83

8 

.000 

3.ดา้นการลงทุน                            Between Groups 

และปฏิบติังาน                                 Within Groups 

Total 

144.688 

6848.801 

6993.488 

5 

377 

382 

28.938 

18.167 

1.59

3 

.161 

4. ดา้นการติดตาม                         Between Groups 

และประเมินผล                                Within Groups 

Total 

185.757 

6261.914 

6447.671 

5 

377 

382 

37.151 

16.610 

 

2.23

7 

.050 

5.ดา้นโครงสร้างพืนฐาน               Between Groups 

และผงัเมือง                                      Within Groups 

Total 

51.220 

2226.602 

2277.822 

5 

377 

382 

10.244 

5.906 

1.73

4 

.126 

6.ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั         Between Groups 

Within Groups 

Total 

85.149 

2951.707 

3036.856 

5 

377 

382 

17.030 

7.829 

 

2.17

5 

.056 

7.ดา้นสงัคมและการศึกษา            Between Groups 

ศาสนาและวฒันธรรม                      Within Groups 

Total 

159.523 

3068.906 

3228.428 

5 

377 

382 

31.905 

8.140 

3.91

9 

.002 

8.ดา้นการเมืองการบริหาร             Between Groups 

Within Groups 

Total 

222.641 

3073.745 

3296.386 

5 

377 

382 

44.528 

8.153 

5.46

1 

.000 

9.ดา้นการสาธารณสุข                   Between Groups 

สิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์    Within Groups 

Total 

191.698 

3140.213 

3331.911 

5 

377 

382 

38.340 

8.329 

4.60

3 

.000 

 จากตารางที 21 พบวา่ ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการ
แกไ้ข,ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชน,ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนา
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และวฒันธรรม,ดา้นการเมืองการบริหารและดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์
ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

ตารางท ี 22 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชน 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถนิ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1.ดา้นการตดัสินใจและ                 Between Groups 

กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา     Within Groups 

                                                            Total 

76.351 

6042.260 

6118.611 

3 

379 

382 

25.450 

15.943 

1.596 .190 

2.ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ     Between Groups 

ของประชาชน                                 Within Groups 

                                                            Total 

139.880 

7008.031 

7147.911 

3 

379 

382 

46.627 

18.491 

2.522 .058 

3.ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน    Between Groups 

                                                         Within Groups 
                                                           Total 

57.577 

6935.912 

6993.488 

3 

379 

382 

19.192 

18.301 

1.049 .371 

4. ดา้นการติดตามและประเมินผล Between Groups 

                                                         Within Groups 

                                                          Total 

88.247 

6359.424 

6447.671 

3 

379 

382 

29.416 

16.779 

 

1.753 .156 

5.ดา้นโครงสร้างพืนฐาน               Between Groups 

และผงัเมือง                                      Within Groups 

                                                            Total 

18.052 

2259.770 

2277.822 

3 

379 

382 

6.017 

5.962 

1.009 .389 

6.ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั         Between Groups 
                                                         Within Groups 

                                                            Total 

78.708 

2958.148 

3036.856 

3 

379 

382 

26.236 

7.805 

 

3.361 .019 

7.ดา้นสงัคมและการศึกษา            Between Groups 
ศาสนาและวฒันธรรม                      Within Groups 

                                                            Total 

47.874 

3180.554 

3228.428 

3 

379 

382 

15.958 

8.392 

1.902 .129 

8.ดา้นการเมืองการบริหาร             Between Groups 
                                                         Within Groups 

                                                           Total 

42.197 

3254.189 

3296.386 

3 

379 

382 

14.066 

8.586 

1.638 .180 

9.ดา้นการสาธารณสุข                   Between Groups 
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์    Within Groups 

                                                            Total 

50.395 

3281.516 

3331.911 

3 

379 

382 

16.798 

8.658 

1.940 .123 
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 จากตารางที 22 พบวา่ ประชาชนทีระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือดา้นเศรษฐกิจและการคลงั ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 

ตารางท ี 23 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามอาชีพ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถนิ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1.ดา้นการตดัสินใจและ                 Between Groups

กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา     Within Groups 

                                                            Total 

832.788 

5285.823 

6118.611 

3 

379 

382 

277.596 

13.947 

19.904 .000 

2.ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ     Between Groups 
ของประชาชน                                  Within Groups 

                                                            Total 

756.047 

6391.864 

7147.911 

3 

379 

382 

252.016 

16.865 

14.943 .000 

3.ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน    Between Groups 
                                                         Within Groups 

                                                           Total 

251.981 

6741.507 

6993.488 

3 

379 

382 

83.994 

17.788 

4.722 .003 

4. ดา้นการติดตามและประเมินผล Between Groups 
                                                         Within Groups 

                                                          Total 

288.768 

6158.903 

6447.671 

3 

379 

382 

96.256 

16.250 

 

5.923 .001 

5.ดา้นโครงสร้างพืนฐาน               Between Groups 
และผงัเมือง                                      Within Groups 

                                                            Total 

35.635 

2242.188 

2277.822 

3 

379 

382 

11.878 

5.916 

2.008 .112 

6.ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั         Between Groups 
                                                         Within Groups 

Total 

25.052 

3011.804 

3036.856 

3 

379 

382 

8.351 

7.947 

 

1.051 .370 

7.ดา้นสงัคมและการศึกษา            Between Groups 
ศาสนาและวฒันธรรม                      Within Groups 

                                                            Total 

74.578 

3153.850 

3228.428 

3 

379 

382 

24.859 

8.322 

2.987 .031 

8.ดา้นการเมืองการบริหาร            Between Groups 
                                                         Within Groups 

                                                           Total 

78.236 

3218.151 

3296.386 

3 

379 

382 

26.079 

8.491 

3.071 .028 

9.ดา้นการสาธารณสุข                   Between Groups 
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์    Within Groups 

                                                            Total 

85.810 

3246.101 

3331.911 

3 

379 

382 

28.603 

8.565 

3.340 .019 
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 จากตารางที 23 พบวา่ ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 จาํนวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ปฏิบติังาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม ดา้นการเมืองการบริหารและดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ ส่วน
ดา้นอืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

ตารางท ี 24 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามสถานภาพ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถนิ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1.ดา้นการตดัสินใจและ                     Between Groups

กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา         Within Groups 

                                                            Total 

5.666 

6112.945 

6118.611 

2 

380 

382 

2.833 

16.087 

.176 .839 

2.ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ         Between Groups 
ของประชาชน                                      Within Groups 

                                                            Total 

9.815 

7138.096 

7147.911 

2 

380 

382 

4.908 

18.784 

.261 .770 

3.ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน        Between Groups 
                                                          Within Groups 

                                                           Total 

61.702 

6931.786 

6993.488 

2 

380 

382 

30.851 

18242 

1.691 .186 

4. ดา้นการติดตามและประเมินผล    Between Groups 
                                                          Within Groups 

                                                          Total 

97.841 

6349.830 

6447.671 

2 

380 

382 

48.920 

16.710 

 

2.928 .055 

5.ดา้นโครงสร้างพืนฐาน                   Between Groups 
และผงัเมือง                                         Within Groups 

                                                          Total 

4.874 

2272.948 

2277.822 

2 

380 

382 

2.437 

5.981 

.407 .666 

6.ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั             Between Groups 
                                                          Within Groups 

                                                               Total 

26.282 

3010.574 

3036.856 

2 

380 

382 

13.141 

7.923 

 

1.659 .192 

7.ดา้นสงัคมและการศึกษา                Between Groups 
ศาสนาและวฒันธรรม                          Within Groups 

                                                            Total 

28.133 

3200.295 

3228.428 

2 

380 

382 

14.066 

8.422 

1.670 .190 
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถนิ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

8.ดา้นการเมืองการบริหาร                Between Groups 
                                                          Within Groups 

                                                           Total 

42.603 

3253.784 

3296.386 

2 

380 

382 

21.301 

8.563 

2.488 .084 

9.ดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้ม    Between Groups 
และทรัพยากรมนุษย ์                           Within Groups 

                                                            Total 

46.567 

3285.344 

3331.911 

2 

380 

382 

23.284 

8.646 

2.693 .069 

 จากตารางที 24 พบวา่ ประชาชนทีมีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 



 

 

บทที 5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน : กรณีศึกษาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการวิจยั วธีิดาํเนินการวจิยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะโดยมีรายละเอียดดงันี 

1. สรุปผลการวจัิย 

  1.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

   1.1.1 เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

   1.1.2 เพือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  1.2 วธีิการดําเนินวจัิย 

   1.2.1 รูปแบบการศึกษา รูปแบบการศึกษาครังนี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ เก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม 

   1.2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    . . .  ประชากรทีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทีอาศยัอยูใ่นตาํบล
หนองขาม จาํนวน 8,904 คน จาํนวน 11 หมู่บา้น 

    . . .  กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งทีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชน จาํนวน
ทงัหมด 383 คน ไดจ้ากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากร คาํนวณหาโดยสูตรการ
คาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ ( Taro Yamane) ทีระดบันยัสาํคญั 0.05% 

   1.2.3 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี เป็นแบบ 
สอบถาม ผูศึ้กษาไดส้ร้างขึนจากการศึกษาคน้ควา้จากงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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  ลกัษณะของเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามใหป้ระชาชนทีศึกษาตอบ
คาํถามทีตงัขึนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดงันี 

   ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชนตาํบลหนองขาม จาํนวนสมาชิกทีอาศยัอยูใ่นครัวเรือน
การพฒันาทอ้งถินลกัษณะคาํถามแบบสอบถาม 

   ส่วนที 2  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการมีส่วนร่วม ของประชาชนผูต้อบแบบ 
สอบถาม เกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาทอ้งถินองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองขาม 

   1.2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถาม ไป
แจกจ่าย และแจง้วตัถุประสงคใ์นการวจิยั ใหก้บัประชาชนทวัไป เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล ในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่ง
อยา่งง่าย แลว้เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไดรั้บการกรอกขอ้มูลแลว้ เพือทาํการประมวลผล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

   1.2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์มีดงันี 

    . . .  วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยทาํการศึกษา
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Deseriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    . . .  การวเิคราะห์เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใช้
อนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร สถิติทีใชคื้อ 
ทดสอบค่า (t-test) สาํหรับตวัแปรอิสระทีมีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และทดสอบ (ONE WAY 

ANOWA) สาํหรับตวัแปรอิสระทีมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึนไป การวจิยัครังนีกาํหนดค่าความ
เชือมนัทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

  1.3 ผลการศึกษา 
   1.3.1 ผลการศึกษาข้อมูลทวัไป 

   ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.5 ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ 34-41 คิดเป็นร้อยละ 29.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.5 
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ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชน 3 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 78.6 ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 สถานภาพของคนในชุมชนตาํบลหนองขามส่วนใหญ่สมรสคิดเป็นร้อยละ66.1 

   1.3.2 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์  
   วตัถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันา
ท้องถิน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม อาํเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี  
   ผลการศึกษา พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในตาํบลหนองขาม ในภาพรวม
โดยเฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 15.18 ส่วนในรายดา้นพบวา่ ดา้นการตดัสินใจและกาํหนด
แนวทางการแกไ้ขปัญหามีค่าเฉลีย 16.10 และดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนมีค่าเฉลีย 
15.15 และดา้นการลงทุนและปฏิบติังานมีค่าเฉลีย 14.96 และดา้นการติดตามผลและประเมินผลมี
ค่าเฉลีย 14.51 ตามลาํดบัเมือพิจารณาตามรายดา้นผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 

    ) ดา้นการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.22 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ท่านเคย
สังเกตวา่ในหมู่บา้นมีสิงใดควรตอ้งปรับปรุง ค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านไดเ้สนอความคิดเห็นเพือ
กาํหนดประเด็นการพฒันาในหมู่บา้นของท่าน ค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านเคยไดเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุมเพือวางแผนโครงการต่างๆ ค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านเคยชีแนะแนวทางวธีิการแกไ้ข
ปัญหาบา้นของหมู่บา้น มีค่าเฉลีย .  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ท่านเคยเสนอความคิดเห็น
และร่วมกบัประชาชนในหมู่บา้นประชุมวางแผนเพือเสนอต่ออบต.ค่าเฉลีย .  

    2) ดา้นดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลีย 3.02 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ท่านไดรั้บเขา้ร่วม
ปฏิบติังานและโครงการที อบต.จดัทาํอยา่งสมาํเสมอ มีค่าเฉลีย .  รองลงมา ทุกครังทีมีโครงการ
พฒันาทอ้งถินท่านใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัแต่ละครังอยา่งสมาํเสมอ มีค่าเฉลีย .  รองลงมา 
ท่านร่วมวางแผนในการจดักิจกรรมหรือกีฬาเพือส่งเสริมความสามคัคี มีค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่าน
เคยถูกเลือกใหเ้ป็นกรรมการดาํเนินงานต่างๆ ทีมีขึนในหมู่บา้น  มีค่าเฉลีย .  และขอ้ทีมีค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุดคือ ท่านเคยอาสาเขา้รับผดิชอบการทาํงานทีมีขึนมีค่าเฉลีย .  

    3) ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลีย 2.99 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่  ท่านมีความรู้สึกภูมิใจกบั
โครงการต่างๆทีทาํใหชุ้มชนมีความเปลียนแปลงในทางทีดีขึน มีค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านเคยเขา้
ร่วมในการพฒันาหมู่บา้นดว้ยแรงกายตนเอง มีค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านใหก้ารสนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์แรงงานในการพฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถินตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลีย .  
รองลงมา ท่านทราบจาํนวนเงินงบประมาณทีจะมาพฒันาหมู่บา้นในแต่ละปี มีค่าเฉลีย .  และขอ้
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ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดไดแ้ก่ ท่านไดมี้ส่วนร่วมทาํงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีไดก้าํหนดไว้
ในแผนพฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถินมีค่าเฉลีย .  

    4) ดา้นการติดตามและการประเมินผล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลีย 2.90 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ท่านเคยร่วมพูดคุยปรึกษา
กนัในชุมชนเพือทบทวน ผลการดาํเนินงานในการพฒันาทอ้งถินมี ค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านได้
ทราบถึงความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทีเกิดขึนในหมู่บา้นหรือใน
ทอ้งถิน ของท่าน มีค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านไดน้าํอุปสรรค และการกระทาํทีส่อไปในทางทุจริต
ในการดาํเนินงานมารายงานเจา้หนา้ทีโครงการ มีค่าเฉลีย .  รองลงมา  ท่านเคยตรวจสอบ
พฤติกรรมของผูบ้ริหารและสมาชิก อบต. ในการดาํเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน มีค่าเฉลีย .  
และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้งทีสุดไดแ้ก่  ท่านเคยทกัทว้งในสิงทีไม่ถูกตอ้งของการทาํงานทีไม่ถูกตอ้งมี
ค่าเฉลีย .  

    ผลการศึกษา พบวา่ การพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
ขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ภาพรวมโดยเฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 
8.97 ส่วนในรายดา้นพบวา่ ดา้นโครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง มีค่าเฉลีย 8.89 ดา้นเศรษฐกิจและการ
คลงั มีค่าเฉลีย 8.45 ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม มีค่าเฉลีย 9.55 ดา้นการเมืองการ
บริหาร มีค่าเฉลีย 8.85 ดา้นสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ มีค่าเฉลีย 9.15 ตามลาํดบั 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 

    1) ดา้นโครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลีย 2.96 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการพฒันาเส้นทางคมนาคม มีค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านมีความพึงพอใจในระบบการจดัการ
ประปา ไฟฟ้า มีค่าเฉลีย .  และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ท่านเคยไดเ้สนอความคิดในเรืองของ
โครงสร้างพืนฐานและผงัเมืองมีค่าเฉลีย .  

    2) ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 
2.81 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ มีการอบรมวชิาชีพต่างๆ ในชุมชน
เพือเพิมศกัยภาพในการทาํงาน มีค่าเฉลีย 2.88 รองลงมา อบต.ส่งเสริมอาชีพเพือเพิมพูนรายไดใ้ห้
ชาวบา้นมีความเป็นอยูที่ดีขึน มีค่าเฉลีย .  และค่าเฉลียทีนอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ ท่านสามารถเขา้
รับทราบเสถียรภาพทางการเงินของอบต.มีค่าเฉลีย .  

    3) ดา้นสังคมและการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.18 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ อบต.
สนบัสนุนดา้นการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในเขตรับผดิชอบ มีค่าเฉลีย .  รองลงมา อบต.ส่งเสริม
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และใหโ้อกาสการกีฬาทุกระดบั มีค่าเฉลีย .  และส่วนทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดไดแ้ก่ อบต.มีนโยบาย
ในการรณรงคด์า้นภยัยาเสพติดใหห้มดไปในเขตพืนทีมีค่าเฉลีย .  

    4) ดา้นการเมืองการบริหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉลีย 
2.95 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ท่านสามารถเขา้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและร่วมตดัสินใจ มีค่าเฉลีย .  รองลงมา ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงาน อบต. มี
ค่าเฉลีย .  และส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดไดแ้ก่ ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทวัถึง มี
ค่าเฉลีย .  

    5) ดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.05 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ 
ประชาชนมีความพึงพอใจทีไดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพอนามยั มีค่าเฉลีย .  รองลงมา อบต.มี
นโยบายใหป้ระชาชนตระหนกัในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีค่าเฉลีย .  และขอ้ทีมีค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุดไดแ้ก่ อบต.มีการบาํบดัและจดัการมลพิษต่างๆ อาทิขยะมูลฝอย ฝุ่ นละออง มีค่าเฉลีย .  

วตัถุประสงค์ข้อท ี 2 เพือเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิน องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองขาม อาํเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี 

 ประชาชนทีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 

 ประชาชนทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.  จาํนวน  ดา้นคือ ดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 

 ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จาํนวน 
 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ข ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชน ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ดา้น
การเมืองการบริหารและดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 

 ประชาชนทีระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.  จาํนวน ดา้น คือดา้นเศรษฐกิจและการคลงั ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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 ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จาํนวน  ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน ดา้นการ
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ดา้น
การเมืองการบริหารและดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ ส่วนดา้นอืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 

 ประชาชนทีมีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบประเด็นทีควรนาํมาอภิปรายผล
ดงันีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถินในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดซึงอาจเป็น
เพราะชาวบา้นและหน่วยงานราชการมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัมีความรู้สึกนึกคิดร่วมกนั
ในกิจกรรมต่างๆ ทีทาํร่วมกนัชาวบา้นเขา้ใจในกระบวนการและขนัตอนนโยบายต่างๆ ทีหน่วย
ราชการไดก้าํหนดไวแ้ละมีความช่วยเหลือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดและเมือพิจารณาเป็นรายดา้น
ของการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ดา้นการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆของประชาชน ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน ดา้นการติดตามผลและประเมินผล ซึง
ทงัหมดนีผลการวิเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง ก็ยงัถือวา่ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการทีจะ
สนใจและตงัใจในการกระทาํกิจกรรมต่างๆ เพือเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเป็นอยูที่ดีขึน ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดร.ชูวงศ ์ฉายะบุตร (2539 : 28 - 30) เป็นแนวคิดการปกครองทอ้งถินซึง
ยดึหลกัการกระจายอาํนาจการปกครองเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตยโดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ใหป้ระชาชนรู้สึกวา่ตนมีความเกียวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการ
ปกครอง การบริหาร เกิดความรับผดิชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถินทีตนอาศยั 

 การพฒันาทอ้งถินผลการวเิคราะห์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดซึงแสดงใหเ้ห็นถึง
ความตอ้งการของประชาชนในชุมชนวา่ตอ้งการใหชุ้มชนตนเองมีการพฒันามากยงิขึน มีการ
เปลียนแปลงเพือสิงทีดีขึนและเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นโครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง 
ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ดา้นการเมืองการบริหาร 
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ดา้นการสาธารณสุขสิงแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นสิงทีบ่งบอกถึงการ
พฒันาของประชาชนทีมีต่อชุมชนของตนเองซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาทอ้งถินของ (สัญญา 
สัญญาววิฒัน์ 2549 : 3) กล่าววา่การพฒันาจะก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงขึนรวมถึงบุคคลทีตอ้งมีการ
พฒันาเพือทีแสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนของเราควรทีจะพฒันาในดา้นไหนบา้งไม่วา่จะเป็นเรืองเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวฒันธรรม ทงัหมดเป็นการเชืองโยงกนัและสามารถบ่งชีไดถึ้งความกินดีอยูดี่
ของคนในชุมชน เมือชุมชนมีความร่วมมือมีส่วนร่วมกนัยอ่มเป็นการผนึกกาํลงัในการทีจะพฒันา
ชุมชนใหดี้ยงิขึนเพือใหลู้กหลานในชุมชนมีชีวติความเป็นอยูดี่ขึน 

3. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ในครังนี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมผูว้จิยัมีขอ้เสนอในเรืองของขอ้มูลข่าวสารในการกระจาย
เสียงข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานตอ้งใหค้รอบคลุมและทวัถึงเพือเพิมความเขา้ใจและลดการสือสาร
ทีผดิพลาดเพือความถูกตอ้งและแม่นยาํในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และอีกดา้นในเรืองของ
ผูน้าํจากผลการวเิคราะห์ถือวา่อยูใ่นระดบัทีดีประชาชนมีส่วนร่วมและมรการร่วมกนัพฒันาชุมชน 
โดยมีการช่วยเหลือกนัหลายๆ ฝ่ายโดยเฉพาะผูน้าํเป็นสําคญั ผูน้าํตอ้งแขง็แรง แกร่ง และเขา้ถึง
ชาวบา้นจากทีปัจจุบนัดีอยูแ่ลว้ตอ้งกระทาํต่อเพือใหชุ้มชนมีความเหนียวแน่นมากยงิขึนเพืออนาคต
ขา้งหนา้ต่อไป 
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แบบสอบถาม 

เรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถินตําบลหนองขาม 

ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไปเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

. เพศ       . ระยะเวลาทอีาศัยอยู่ในชุมชน 

 ชาย       ไม่ถึง ปี 

 หญิง        ปี ไม่เกิน  ปี 

. อายุ         ปี ไม่เกิน  ปี 

 18 – 25      3 ปีขึนไป 

 26 – 33     5. อาชีพ 

 34 – 41      เกษตรกรรม 

 42 – 49      รับราชการ 

  ปีขึนไป      รับจา้งทวัไป 

. ระดับการศึกษา       อืนๆ 

 ไม่ไดรั้บการศึกษา    6. สถานภาพ 

 ประถมศึกษา     โสด 

 มธัยมศึกษาตอนตน้    สมรส 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 อนุปริญญา/ปวส. 

 ปริญญาตรี 
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ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิน 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่างทตีรงกับความคิดเห็นของท่านมากทสุีด เพยีง
เครืองหมายเดียว โดยมีรายละเอยีดดังนี 

 มากทีสุด 5 เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบัมากทีสุด 

 มาก  4 เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบัมาก 

 ปานกลาง 3 เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบัปานกลาง 

 นอ้ย  2 เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบันอ้ย 

 นอ้ยทีสุด 1 เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินระดบันอ้ยทีสุด 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกาํหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

มากทสุีด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทสุีด 
1 

1. ท่านไดเ้สนอความคิดเพือกาํหนด
ประเด็นการพฒันาในหมู่บา้นของท่าน 

     

. ท่านเคยไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพือ
วางแผนโครงการต่างๆ 

     

. ท่านเคยสังเกตวา่ในหมู่บา้นมีสิงใดควร
ตอ้งปรับปรุง 

     

. ท่านเคยเสนอความคิดเห็นและร่วมกบั
ประชาชนในหมู่บา้น ประชุมวางแผนเพือ
เสนอต่อ อบต. 

     

. ท่านเคยชีแนะแนวทางวธีิการแกไ้ข
ปัญหาของหมู่บา้น 
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การมีส่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรมต่างๆของประชาชน 

. ท่านไดรั้บการเขา้ร่วมปฏิบติังานและ
โครงการที อบต.จดัทาํอยา่งสมาํเสมอ 

     

. ทุกครังทีมีโครงการพฒันาทอ้งถินท่าน
ไหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัแต่ละครัง
อยา่งสมาํเสมอ 

     

. ท่านร่วมวางแผนในการจดักิจกรรมหรือ
กีฬาเพือส่งเสริมความสามคัคี 

     

. ท่านเคยถูกเลือกใหเ้ป็น กรรมการ
ดาํเนินงานต่างๆ ทีมีขึนในหมู่บา้น 

     

. ท่านเคยอาสาเขา้รับผดิชอบการทาํงานที
มีขึน 

     

การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

. ท่านใหก้ารสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ 
แรงงาน ในการพฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถิน
ตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

     

. ท่านไดมี้ส่วนร่วมทาํงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆทีไดก้าํหนดไวใ้น
แผนพฒันาหมู่บา้นหรือทอ้งถิน 

     

.ท่านทราบจาํนวนเงินงบประมาณทีจะ
มาพฒันาหมู่บา้นในแต่ละปี 

     

. ท่านเคยเขา้ร่วมในการพฒันาหมู่บา้น
ดว้ยแรงกายตนเอง 

     

. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจ กบัโครงการ
ต่างๆ ทีทาํใหชุ้มชนมีความเปลียนแปลง
ในทางทีดีขึน 
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การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

. ท่านเคยร่วมพูดคุยปรึกษากนัในชุมชน
เพือทบทวนผลการดาํเนินงานในการพฒันา
ทอ้งถิน 

     

. ท่านไดน้าํปัญหา อุปสรรค และการ
กระทาํทีส่งส่อไปในทางทุจริตในการ
ดาํเนินงาน มารายงานเจา้หนา้ทีโครงการ 

     

. ท่านไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการ
ปฏิบติัตามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที
เกิดขึนในหมู่บา้นหรือทอ้งถินของท่าน 

     

. ท่านเคยตรวจสอบพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารและสมาชิก อบต. ในการ
ดาํเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน 

     

. ท่านเคยทกัทว้งในสิงทีไม่ถูกตอ้งของ
การทาํงานทีไม่ถูกตอ้ง 
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ส่วนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิน 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่างทตีรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทสุีด เพยีง
เครืองหมายเดียว 

การพฒันาท้องถิน 

ด้านโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง 
มากทสุีด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยทสุีด 

1 
. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพฒันา
เส้นทางคมนาคม 

     

. ท่านไดเ้คยเสนอความคิดในเรืองของ
โครงสร้างพืนฐานและผงัเมือง 

     

. ท่านมีความพึงพอใจในระบบการจดัการ 
ประปา ไฟฟ้า 

     

ด้านเศรษฐกจิและการคลงั 

. ท่านสามารถเขา้รับทราบเสถียรภาพ
ทางการเงินของ อบต. 

     

.มีการอบรมวชิาชีพต่างๆ ในชุมชนเพือ
เพิมศกัภาพในการทาํงาน 

     

. อบต. ส่งเสริมอาชีพเพือเพิมพูนรายได้
ใหช้าวบา้นมีความเป็นอยูที่ดีขึน 

     

ด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

. อบต. สนบัสนุนดา้นการศึกษาใหก้บั
โรงเรียนในเขตรับผดิชอบ 

     

. อบต. ส่งเสริมและใหโ้อกาสการกีฬาทุก
ระดบั 
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. อบต. มีนโยบายในการรณรงคด์า้นภยัยา
เสพติดใหห้มดไปในเขตพืนที 

     

ด้านการเมืองการบริหาร 

. ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น
และร่วมตดัสินใจ 

     

. ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงาน
ของ อบต. 

     

.ท่านไดรั้บ ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทวัถึง      

ด้านการสาธารณสุข สิงแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ 

. ประชาชนมีความพึงพอใจทีไดรั้บการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามยั 

     

. อบต. มีการบาํบดัและจดัการมลพิษ
ต่างๆ อาทิ ขยะมูลฝอย ฝุ่ นละออง เป็นตน้ 

     

. อบต. มีนโยบายใหป้ระชาชนตระหนกั
ในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
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ภาคผนวก ข 
บันทกึข้อความ ขอเชิญผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 
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