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5520150312010: สาขาวิชา : รัฐศาสตรการปกครอง ; ร.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง) 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม การดําเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร  

 พระมหาเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม : การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  (PEOPLE’S PARTICIPATION IN 

PERFORMMANCE OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN SAMOM 

DISCTRICT, SURIN PROVINCE) คณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ :  รองศาสตราจารย ดร.  

ศรชัย ทาวมิตร อาจารยที่ปรึกษา , ดร. ชวลิต ไหลรินทร อาจารยที่ปรึกษารวม .  163 หนา  ป พ.ศ. 

2557. 

 
 วิทยานิพนธน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ในการ

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 2) เพื่อเปรียบเทียบ                   

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร  และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 351 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

ตารางเครซี่และมอรแกน  (Krejcie and Morgan) โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลมี 2 ประเภท ไดแก สถิติเชิงพรรณา คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน                

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) 

ผลการวิจัยพบวา  

 1.  ผลการศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกออกเปน

รายดาน พบวา ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ ดานการติดตามประเมินผล อยูในระดับนอย 

และ ดานการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก  

2.  ผลการเปรียบเทียบพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน พบวา ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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ตางกันจะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร ที่ตางกัน 

 3.  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ในแตละดาน ไดแก  ไดแก 1) ดานการวางแผน 

เรียงลําดับดังน้ี การเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน, 

ควรมีการวางแผนการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ใหเหมาะสม, ควรมีการวางแผนการดําเนินงาน                 

ใหเหมาะสมกับงบประมาณ, การวางแผนใหเหมาะสม ตามปญหา และความตองการของประชาชน, 

อยากมีสวนรวมในการวางแผนการบริการสาธารณสุข 2) ดานการตัดสินใจ เรียงลําดับดังน้ี                  

ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ, ควรมีการทํา

ประชาพิจารณ หรือการลงมติเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการตัดสินใจ  3) ดานการ

รับผลประโยชน  เรียงลําดับดังน้ี ควรจัดทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการตาง ๆ ที่เปน

รูปธรรมมากกวา สิ่งอ่ืนใด, ประชาชน ไดรับประโยชน ทางดานการสงเสริมอาชีพ เชน การเกษตร 

และทางดานศิลปหัตถกรรม ตาง ๆ เชนการทอผา ในบางสวน จึงควรมีการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น, 

ควรสนับสนุน และพัฒนาใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ หรือบริการดานสาธารณสุข     

ที่ดียิ่งขึ้น 4) ดานการติดตามประเมินผล เรียงลําดับดังน้ี อยากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํางาน

เพื่อประโยชนของสวนรวมจริง ๆ เพราะจะไดผลงาน หรือโครงการที่ดี และเหมาะสม, โครงการ

ตาง ๆ ที่ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการมา บางอยางก็ให ผลประโยชนแกชาวบานดี   

แตบางโครงการก็ไมไดประโยชนเทาที่ควร, ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น, ควรใชงบประมาณใหเหมาะสม 
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The objectives of the research were as follows : 1) to study of the People's Participation 

in Performmance of Local Adminitrative Organization in Samom Discrict, Surin Province, 2) to 

compare People's Participation in Performmance of Local Adminitrative Organization in Samom 

Discrict, Surin Province and 3) to study some suggestions of the People's Participation in 

Performmance of Local Adminitrative Organization in Samom Discrict, Surin Province. Its 

instrument was a questionnaire. Its quantitative data were collected from the sampling group that 

was the people in the area totaling 351 persons assigned by Krejcie and Morgan Table through the 

Simple random sampling. There were two kinds of its analytical statistics. Descriptive Statistics 

were composed of frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential Statistics 

were t-test and One-WAY ANOVA or F-test. 

The results of the research were found as follows : 

1) People's Participation in Performmance of Local Adminitrative Organization in 

Samom Discrict, Surin Province. When considering by each aspect, People's Participation in 

Performmance of Local Adminitrative Organization in Samom Discrict, Surin Province were at 

rarely level.  

2)  Compare People's Participation in Performmance of Local Adminitrative 

Organization in Samom Discrict, Surin Province with different sex, age, educational background 

and Occupation and income per month. had difference on opinion to People's Participation in 

Performmance of Local Adminitrative Organization in Samom Discrict, Surin Province.  

3) Study some suggestions of the People's Participation in Performmance of Local 

Adminitrative Organization in Samom Discrict, Surin Province Crime Division to be able divided 



ง 
 
into each of the following aspect; (1) firstly, Planning 0following order 0opportunity for public 

Community participation in planning and implementation, should be planned to suit the working 

environment, 0operations should be planned to suit your budget, According to the planning And 

public demand, to participate in the planning of health services. (2) secondly, The decision 

0following order 0should provide opportunities for public participation in decisions on various 

projects, 0there should be a public hearing or resolution to receive public comments before making 

a decision. (3) thirdly, The beneficiaries 0following order 0should be made public to benefit from 

the concrete projects that more than anything else, 0public benefit Such as agriculture and 

promoting the career of the Arts and Crafts such as weaving, so there should be some more 

support, should support and development for the public benefit from the project. Or health 

services even better, and (4) fourthly, The monitoring and evaluation 0following order 0local 

governments would work to the benefit of the majority, actually, because it will not work or 

projects and fit, various projects undertaken by the local government. For some, it Benefits to the 

people of home However, some projects did not benefit as they should, should be open to public 

participation in monitoring the implementation even more, and should use the appropriate budget.  
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ประกาศคุณูปการ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดเพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือและความกรุณา                    

จากหลายฝาย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องคกร และบุคคลที่ไดใหความชวยเหลือดังตอไปน้ี 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา              

จนสามารถนําความรูมาเขียนวิทยานิพนธน้ีได และกรุณาชี้แนะนําทางในการศึกษาคนควา  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวย ร องศาสตราจารย (พิเศษ)               

ดร. สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตลอดถึงผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดตรวจสอบ

วิทยานิพนธและเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยจนแลวเสร็จเรียบรอย  

ขอขอบคุณเจาหนาที่ของมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานที่ไดอุทิศแรงกาย

และแรงใจใหบริการที่ดีเยี่ยมสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ  ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ใหความชวยเหลือดวยการเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนและคอยใหกําลังใจดวยดี

เสมอมา  

ขอขอบคุณ ร องศาสตราจารย ดร.  ศรชัย ทาวมิตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ                   

ดร.ชวลิต  ไหลรินทร ที่กรุณาแกไขเพิ่มเติมเน้ือหา และแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการจัดพิมพ

วิทยานิพนธใหถูกตองตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

กราบขอบพระคุณ พระพิศาลศาสนกิจ เจาคณะจังหวัดสุรินทร (ธ) พระเมธีธรรมสาร                 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา (มมร) พระครูสุทธิปญญาภรณ เจาคณะอําเภอศรีขรภูมิ (ธ)  

ขอบคุณคุณยายแมชีจันทรา ชัยชวย คุณยายมณี ชัยชวย และคุณยาบัวสอน คุณปูสุจิตร แสนสุข 

ที่คอยใหกําลังใจ และใหการอบรมสั่งสอนมาดวยดี ตลอดถึงใหการสนับสนุน ดานการศึกษาแก

ผูวิจัยมาโดยตลอด ทุกทานที่กลาวมาไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา แนะนําองคความรู 

ใหบริการ และชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของวิทยานิพนธฉบับน้ีจนแลวเสร็จ สมบูรณ ทายที่สุด

ขอขอบพระคุณ คุณแมนารี แสนสุข และคุณพออิสรภาพ แสนสุข ผูเปนมารดาและบิดา ตลอดจน

ทุกทาน ที่มีสวนชวยสงเสริมใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดีทุกประการ 
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 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 24 

 2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 31 

3 วิธีดําเนินการวิจัย 32 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 32 

 3.2 เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 33 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 34 

 3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 35 

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 38 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 39 



  ช 

สารบัญ (ตอ) 

            หนา 

 3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 40 

4 ผลการวิเคราะหขอมูล 42 

 4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 42 

 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 42 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 44 

  ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบ  

สอบถาม 

 

44 

  ตอนที่ 2 วิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ

องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 47 

  ตอนที่ 3 วิเคราะหผลการ เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 52 

  ตอนที่ 4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของประชาชน                     

ในการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร 

 

 

90 

  ตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของประชาชนในการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 

 

94 

5 สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 98 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 99 

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 105 

 5.3 ขอเสนอแนะ 118 

  5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 118 

  5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 119 

บรรณานุกรม 123 

ภาคผนวก 128 

 ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 129 

 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 131 

 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 137 



  ซ 

สารบัญ (ตอ) 

            หนา 

 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหแจกแบบสัมภาษณ 139 

 ภาคผนวก จ แบบสอบถาม 145 

 ภาคผนวก ฉ ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 151 

 ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณ 155 

 ภาคผนวก ซ ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) 159 

 ภาคผนวก ฌ ตารางประมาณคาขนาดกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan) 

161 

 ประวัติผูวิจัย           163 



สารบัญตาราง 

ตารางที่  หนา 

2.1 จํานวนประชากรชายและหญิงแตละหมูบานในเขตการปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร 

 

22 

3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามพื้นที่การปกครองเขตองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 

33 

4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 44 

4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 44 

4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระดับการศึกษา 45 

4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 45 

4.5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 46 

4.6 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน 47 

4.7 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน 48 

4.8 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ 49 

4.9 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน 

 

 

50 

4.10 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล 

 

 

51 

4.11 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามเพศ 

 

 

52 

 



  ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน  ที่มีเพศ

ตางกัน 

 

 

53 

4.13 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามเพศ 

 

 

53 

4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน ที่มีเพศ

ตางกัน 

 

 

53 

4.15 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามเพศ 

 

 

54 

4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ ที่มีเพศ

ตางกัน 

 

 

54 

4.17 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามเพศ 

 

 

55 

4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน ที่

มีเพศตางกัน 

 

 

55 

4.19 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามเพศ 

 

 

56 

4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล 

ที่มีเพศตางกัน 

 

 

56 

 



  ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.21 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอายุ 

 

 

57 

4.22 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง  

4 ดาน ที่มีอายุตางกัน 

 

 

57 

4.23 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน ที่มีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

58 

4.24 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามอายุ 

 

 

59 

4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวาง 

แผน ที่มีอายุตางกัน 

 

 

59 

4.26 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน ที่มีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

60 

4.27 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ 

 

 

61 

4.28 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการ

ตัดสินใจ ที่มีอายุตางกัน 

 

 

61 

4.29 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ ที่มีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

62 

 



  ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.30 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามอายุ 

 

 

63 

4.31 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับ

ผลประโยชน ที่มีอายุตางกัน 

 

 

63 

4.32 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามอายุ 

 

 

64 

4.33 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติด 

ตามประเมินผล ที่มีอายุตางกัน 

 

 

64 

4.34 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล ที่มีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

65 

4.35 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

66 

4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน  ที่มี

ระดับการศึกษาตางกัน 

 

 

66 

4.37 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

67 

4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน ที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน 

 

 

67 

 



  ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.39 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

68 

4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ ที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน 

 

 

68 

4.41 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

69 

4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน ที่

มีระดับการศึกษาตางกัน 

 

 

69 

4.43   แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

70 

4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล 

ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 

 

 

70 

4.45 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอาชีพ 

 

 

71 

4.46 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง  

4 ดาน ที่มีอาชีพตางกัน 

 

 

72 

4.47 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน ที่มีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

73 

 



  ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.48 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามอาชีพ 

 

 

74 

4.49 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวาง 

แผน ที่มีอาชีพตางกัน 

 

 

74 

4.50 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน ที่มีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

75 

4.51 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ 

 

 

76 

4.52 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัด 

สินใจ ที่มีอาชีพตางกัน 

 

 

76 

4.53 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ ที่มีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

77 

4.54 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามอาชีพ 78 

4.55 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับ

ผลประโยชน ที่มีอาชีพตางกัน 

 

 

78 

4.56 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามอาชีพ 

 

 

79 

 



  ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.57 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติด 

ตามประเมินผล ที่มีอาชีพตางกัน 

 

 

79 

4.58 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล ที่มีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

80 

4.59 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 

81 

4.60 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 

ดาน ที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

 

 

81 

4.61 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

82 

4.62 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 

83 

4.63 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวาง 

แผน ที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

 

 

83 

4.64 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

84 

4.65 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 

85 

 



  ณ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.66 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัด 

สินใจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

 

 

85 

4.67 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 

86 

4.68 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับ

ผลประโยชน ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

 

 

86 

4.69 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน  ดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffé) 

 

 

 

87 

4.70 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 

88 

4.71 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติด 

ตามประเมินผล ที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

 

 

88 

4.72 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffé) 

 

 

 

89 

4.73 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน 
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4.74 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ 
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  ด 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่  หนา 

4.75 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับ

ผลประโยชน 
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4.76 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตาม

ประเมินผล 
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  ต 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที่ หนา 

2.1 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 36 

 

 

 



 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เปนที่ยอมรับกันวา การปกครองในทุกประเทศลวนมีจุดมุงหมายในการใชอํานาจหรือ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของประเทศและใหประชาชนมีความสุข รูปแบบการปกครอง

ในอดีตสวนใหญเปนการรวมศูนยอํานาจการดําเนินงานไวที่สวนกลาง ความสัมพันธระหวางรัฐ 

กับประชาชนมีลักษณะในแนวด่ิง ใชอํานาจควบคุมทั้งจากระบบบริหารราชการและการใชกําลัง

ทหาร เน่ืองจากประเทศตาง ๆ ยังมีพลเมืองไมมาก การติดตอสื่อสารยังไมทันสมัย รวมทั้งโครง 

สราง ทางสังคมยังไมสลับซับซอน พันธกิจที่รัฐมีตอประชาชนจึงเปนการสั่งการและการจัดสรร

ทรัพยากรการบริหารที่ไมยุงยาก ตอมามีการเพิ่มของประชากรมากขึ้นพันธกิจของรัฐจึงเพิ่มมากขึ้น

ดวย ดังน้ัน เพื่อที่รัฐจะสามารถบรรลุตามจุดมุงหมายของการปกครองประเทศ แนวคิดในการ

กระจายอํานาจการปกครองจึงเกิดขึ้นเพื่อเปนการแบงเบาภารกิจหนาที่ของรัฐใหสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงรวดเร็วและตรงกับปญหาที่แทจริงของประชาชน ใน

ทองถิ่นน้ัน ๆ จากแนวคิดดังกลาว การจัดต้ังองคกรหรือหนวยการปกครองจึงตองมีความอิสระ

(Autonomy) และมีสิทธิ์ตามกฎหมาย (Legal Rights) ในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม  

สวนในประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มา

เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในป พ .ศ. 2475 หลังจากน้ัน รัฐบาลหลายยุค หลายสมัย

ไดพยายามกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางไปสูทองถิ่นในระดับตําบล หมูบาน ซึ่งถือเปน

หนวยการปกครองขั้นพื้นฐานของประเทศ เปนการกระจายอํานาจจากรัฐบาลสวนกลางไปให

ประชาชนในทองถิ่นดําเนินการเอง ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนการใหประชาชน ไดเรียนรู

และเขาใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย และเพื่อใหหนวยงานของทองถิ่น

เปนตัวแทนของรัฐบาลกลางในการจัดการบริหารงานบางอยางแทนรัฐบาล  (อนันต อนันตกูล, 

2535, หนา 1)  

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดจาก

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255 0 ที่ไดกําหนดแนวทางเพื่อ
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สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่น

โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เชน มาตรา 76 บัญญัติไววา (ราชกิจจานุเบกษา, 2540, หนา 16) 

รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด

นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ 

 

ซึ่งไดกําหนดแนวทางและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในหลายรูปแบบ เชน 

ประชาคมหมูบาน หรือประชาคมตําบล โดยรูปแบบเหลาน้ีจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชน เขา

มามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา เปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจ

รับพัสดุ หรือตรวจรับงานจาง หรือรูปแบบของการเขามาเปนที่ปรึกษาขององคการบริหารสวน

ตําบล เปนตน (กรมสงเสริมการปกครอง, 2542, หนา 83 - 84) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เปนองคกรที่อยูภายใต 

การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกร เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด แตที่ผานมา องคการ

บริหารสวนทองถิ่นจะขาดการดําเนินงานตาง ๆ รวมประชาชน จึงไมสามารถตอบสนอง ความตอง 

การของประชาชนไดอยางแทจริง และประชาชนสวนใหญก็ไมใหความสําคัญที่จะเขาไป มีสวน

รวมในการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกร ซึ่งอาจเปนเพราะคิดวาไมใชหนาที่ของประชาชน นอกจากน้ี 

ยังพบวา เทาที่ผานมายังไมมีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) อยางชัดเจนวา ประชาชนในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทรน้ันมีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครอง สวนทองถิ่นในระดับ

ใด นอกจากน้ี ยังการขาดสํารวจขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจากภาคประชาชนที่เปนปจจัยสําคัญใน

การกําหนดทิศทางการแกปญหาการมีสวนรวมดังกลาวใหถูกจุด การที่ ไมทราบถึงระดับการมีสวน

รวมและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากประชาชนในพื้นที่ นโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริม

และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานของภาครัฐจะขาดประสิทธิภาพและ

ทิศทางที่ถูกตอง  

ดวยเหตุน้ี จึงเปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และปจจัยตาง ๆ ที่นาจะมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

ตลอดถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร ซึ่งจะเปนประโยชนในการแกปญหาหรือสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมภาค

ประชาชนอยางแทจริง 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

1.2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

1.3.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

1.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

1.3.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

1.3.5 ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย มีดังน้ี 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร  

  ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 3,938 คน  

1.4.2 ขอบเขตดานเน้ือหา  

  ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน, 2) ดานการตัดสินใจ, 3) ดาน

การรับผลประโยชน และ 4) ดานการประเมินผล 

1.4.3 ขอบเขตดานพื้นท่ี  

  ไดแก หมูบานในเขตเทศบาลตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 6 

หมูบาน คือ หมูที่ 1, 2, 3, 5, 8 และ 11 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

1.5.2 ทําใหทราบผลเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครอง สวน

ทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

1.5.4 ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงคุณภาพ การ

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ไดดียิ่งขึ้น  

 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การมีสวนรวม  หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในเขตอําเภอสนม ในดานการจัด 

ทําแผนพัฒนาเทศบาลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น การตรวจสอบการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการควบคุมติดตามการบริหารงานและ

ประเมินผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชน หมายถึง ราษฎรที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่ อําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร 

การดําเนินงาน  หมายถึง การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร ซึ่งประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการวางแผน  

ดานการตัดสินใจ ดานการรับผลประโยชน และดานการประเมินผล 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง การปกครองทองถิ่นรูปแบบหน่ึงในระบบการ 

บริหารราชการ ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน ใน

เขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เขามา มีสวน

รวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จําแนก

เปน 4 ดาน ไดแก  

ดานการวางแผน  หมายถึง การเขารวมในการกําหนดเปาหมาย ขอบเขตของงาน การ

รวบรวมขอมูลที่จะใชเปนขอเท็จจริง ประกอบการวิเคราะหจัดทางเลือก ซึ่งเปนการรับรูเขาถึง

ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนและรวมวางแผนโครงการ นโยบายเกี่ยวกับชุมชน แผนงานที่สอดคลอง

กับความตองการของชุมชน 
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ดานการตัดสินใจ หมายถึง การรวมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเสนอ ความ

ตองการของชุมชน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ ในการ

ดําเนินงานโครงการตาง ๆ เพื่อประโยชนของชุมชน รวมเสนอแนวทางพัฒนา  ชุมชนในการประชุม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การนําเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา  3 ป 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมในการเสนอของบประมาณหรือขอรับสวัสดิการจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดานการรับผลประโยชน  หมายถึง การที่ประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากการอุดหนุนงานประเพณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเขา

เปนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับประโยชนจากการมี

ลานกีฬาเพื่อประชาชน 

ดานการติดตามประเมินผล หมายถึง การประเมินประสิทธิผลของโครงการและพิจารณา

วิธีการดําเนินการโครงการ โดยประชาชนจะเขามาเกี่ยวของในการคิดเกณฑในการประเมิน  รวมใน

การตรวจสอบในการบริหารของผูบริหารวามีหลักธรรมาภิบาล รวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาที่

บรรจุในขอบังคับงบประมาณ การตรวจสอบงานที่ดําเนินไปแลววาเปนไปตามความตองการของ

ประชาชนและตรงตามวัตถุประสงค 

ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธฉบับน้ี แบงเปน 2 เพศ 

คือ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธฉบับน้ี แบงออกเปน 3 

ชวงอายุ คือ 1) อายุตํ่ากวา 30 ป, 2) อายุ 30 - 60 ป และ 3) 61 ปขึ้นไป 

ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ 

ฉบับน้ี แบงเปน 2 ระดับ คือ 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี และ 2) ปริญญาตรี  

อาชีพ  หมายถึง อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธฉบับน้ี แบงเปน 4 

อาชีพ คือ 1) เกษตรกรรม/รับจาง, 2) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว, 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ 4) อ่ืน ๆ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยา 

นิพนธฉบับน้ี แบงเปน 3 ชวง คือ 1) ตํ่ากวา 5,000 บาทลงมา, 2) รายได 5,001 - 10,000 บาท และ  

3) รายได 10,001 บาทขึ้นไป  



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร” คร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัย ที่

เกี่ยวของ โดยเสนอตามหัวขอดังตอไปน้ี 

2.1  แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

2.2  แนวคิดการปกครองสวนทองถิ่น 

2.3  ทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น 

2.4  สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน  

ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายและอธิบายคําวา  การมีสวนรวมของประชาชน 

ไวดังน้ี 

ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527, หนา 2) ใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชนนาจะ

หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ และควบคุม การ

ใชและกระจายทรัพยากรและปจจัยที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและ

สังคมตามความจําเปนอยางสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและไดพัฒนาการรับรูและ ภูมิ

ปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง 

จํานง ไพโรจน (2533, หนา 11) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่

ประชาชนมีโอกาสไดแสดงออกทางพฤติกรรมรวมกับชุมชน ซึ่งเร่ิมจากการที่ประชาชนเขาใจ

สภาพที่แทจริงของชุมชนและเห็นชองทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นได เมื่อประชาชน กลุม

ใดกลุมหน่ึงมีความคิดเห็นสอดคลองกันก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมรวมในลักษณะตาง ๆ เชน 

รวมคิดแกปญหา หาทางเลือกในการแกปญหา และตัดสินใจดําเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตย

เพื่อบรรลุเปาหมายที่พึงประสงครวมกัน 
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อภิชัย พันธเสน  (2539, หนา 164) กลาวไววา มีการมีสวนรวม หมายถึง การสรางความ 

รูสึก การมีสวนรวมโดยการลดชองวางของการสื่อสารระหวางภาครัฐกับประชาชน ทั้งที่ในความ

จริงอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลไดแทรกเขาไปในชีวิตประจําวัน ดังน้ัน การมี

สวนรวมของประชาชน ไดแก อํานาจในการตัดสินใจที่เนนเร่ืองอํานาจและการควบคุมโดยมีกิจ 

กรรม รวมกันของประชาชน 

เจริญ ภัสระ  (2540 , หนา 1) ใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

ความพรอมของประชาชนในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ดวยการรวมคิด การรวม

ตัดสินใจ อีกทั้งใชความคิดสรางสรรค และความชํานาญของประชาชนรวมกับวิทยาการที่เหมาะสม 

ในการจัดการและกระจายทรัพยากรที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ 

และสังคมตามความจําเปนโดยอาศัยการชวยเหลือของหนวยงานภายนอกนอยที่สุด 

ทนงศักดิ์ คุมไขนํ้า  (2540, หนา 34) อธิบายวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาน้ัน ครอบคลุมต้ังแตเร่ิมตนของการวางแผนไปจนถึง 

การลงมือปฏิบัติตามแผนและการประเมิน น่ันหมายความวา การวางโครงการใด ๆ ก็ตาม จะตอง

เร่ิมตนดวยการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อวิเคราะหปญหาใหไดและประชาชนจะตองมารวมกัน เพื่อ

วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของปญหา วิธีการแกไขปญหาที่พวกเขาเห็นวาเปนไปไดไปจนถึงการ

ลงมือปฏิบัติและการประเมินผล 

เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย  (2543, หนา 11) นิยามวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การที่ประชาชนซึ่งประกอบดวยบุคคล กลุม และองคกรมีสวนรวมในกระบวนการจัดการการรับรู 

ขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ชี้ประเด็นปญหา การตัดสินใจกําหนดนโยบาย การวางแผน 

การรับประโยชน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับการติดตามประเมินผลและการแกไข

ปญหาอุปสรรค ดังน้ันการทํางานแบบมีสวนรวมเกี่ยวของกับบุคคลและองคกรหลายประเภทเพื่อ 

ใหเกิดความสมานไมตรี 

พรรณิภา โสตถิพันธุ  (2543 , หนา 21) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง ความรวมมือ 

ของทั้งของปจเจกบุคคลหรือกลุมคนที่เห็นพองตองกันรวมกันรับผิดชอบหรือเขารวมกิจกรรม ที่

เปนประโยชนตอสังคม เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ โดยการ

กระทําของกลุมหรือองคกร 

สุภาพ ศรีเมือง (2544, หนา 13) ชี้แจงวา การมีสวนรวม หมายถึง ลักษณะดังตอไปน้ี 

1. รวมคิดวางแผน ( Planning Participation) โดยรวมวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ชวย

จัดลําดับความสําคัญของปญหา รวมเสนอแนวทางแกไขปญหา รวมกําหนดความตองการของ

ชุมชนเลือกตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม รวมเสนอแผนงานโครงการกิจกรรม 



 8 

2. รวมดําเนินการ ( Implementation participation) โดยการติดตามการรายงานและสรุป 

ผลการดําเนินงานหรือสนับสนุนใหกําลังใจ รวมสนับสนุนทรัพยากร รวมบริหาร 

3. รวมประเมิน (Evaluation participation) โดยการติดตาม การรายงานและสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

พันตํารวจโทบุญมา แสงกลา  (2545, หนา  12) ใหความหมายวา การมีสวนรวมของ

ประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ต้ังแตกระบวน 

การเบื้องตนจนถึงกระบวนการสิ้นสุด โดยที่การเขารวมอาจรวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือ

ครบวงจรก็ได การเขารวมมีทั้งรายบุคคล กลุมคน จนถึงองคกร ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคลองตองกัน 

การเขามา รวมรับผิดชอบเพื่อดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ โดยการ

กระทํา ผานกลุมหรือองคกร เพื่อใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค 

จากการศึกษาความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนที่ไดกลาวขางตน สามารถ 

สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม

เกี่ยวของในกระบวนการทุกขั้นตอนของกิจกรรมตาง ๆ ที่รัฐบาลหรือองคกรตาง ๆ จัดขึ้น ซึ่งการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นและเกิดการเรียนรูในการ

นําไปพัฒนาสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง รูทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้ง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

2.1.2 รูปแบบและลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน 

ไดมีผูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ  และประเภทของการมีสวนรวมไวหลายทัศนะ 

อันเปนประโยชนตอการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 

ไพรัตน เตชะรินทร  (2527 ก, หนา 10) กลาวถึงรูปแบบและประเภทของการมีสวน 

รวม ดังน้ี 

1. องคกรประชาชนที่จัดต้ังขึ้นมา อยางไมเปนทางการ มีการรวมตัวเพื่อรวมกันทํา

ประโยชน ตอสวนรวม 

2. องคกรประชาชนที่จัดต้ังขึ้นมาอยางเปนทางการตัวแทนบุคคลหรือตัวแทนของ

องคการเอกชนเขารวมเปนคณะกรรมการในรูปแบบตาง ๆ  

ทวีทอง หงสวิวัฒน  (2527, หนา 23) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน 

ดังน้ี 

1. รวมกันทําการศึกษา คนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจน

ความตองการของชุมชน 

2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชน หรือเพื่อ

สรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของประชาชน 
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3. รวมนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกไขปญหาและ

สนองความตองการของสังคม 

4. รวมกันตัดสินใจที่เปนประโยชนในการที่จะใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปน

ประโยชนตอสวนรวม 

5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. รวมลงทุนในกิจการโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตน 

7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย 

8. รวมติดตาม ควบคุมและประเมินผล บํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวโดย

เอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตอไป 

ภูวนัย เกียงเอีย (2546, หนา 20) ไดจัดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมดังน้ี คือ 

1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous) ซึ่งเปนไปโดยการอาสาสมัคร หรือการ

รวมตัวกัน เพื่อแกปญหาของตนเองโดยเปนการกระทําที่ไมไดรับการชวยเหลือจากภายนอก  ซึ่งเปน

รูปแบบที่เปนเปาหมาย 

2. การมีสวนรวมแบบชักนํา (Induced) ซึ่งเปนการเขารวมโดยความตองการเห็นชอบ

หรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 

3. การมีสวนรวมแบบบังคับ (Coercive) ซึ่งเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐภายใตการจัดการโดยเจาหนาที่รัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบน้ีเปนรูปแบบ

ที่ผูกระทําไดรับผลในทันที แตจะไมไดผลในระยะยาวและมักจะมีผลเสียที่ไมไดรับ การสนับสนุน

จากประชาชนในที่สุด 

2.1.3 ข้ันตอนการมีสวนรวม  

มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนของการมีสวนรวมไวหลายทาน ไดแก 

ไพรัตน เตชะรินทร  (2527ข, หนา 6) ไดกลาวถึง ขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนิน 

งานใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนา คือ 

1. การศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงความตองการ

ของชุมชน 

2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนา เพื่อแกปญหาของชุมชน หรือสรางสรรค  สิ่ง

ใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองตอความตองการชุมชน 

3. รวมวางนโยบายหรือวางแผนนโยบาย หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกปญหาเพื่อสนอง

ความคิดตองการของประชาชน  

4. รวมตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
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5. รวมจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถ 

7. รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

8. รวมควบคุม ติดตามประเมินผลและรวมบํารุงรักษา โครงการและกิจกรรมที่ทําไวโดย

เอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดป 

โกวิทย พวงงาม  (2546, หนา 35) ไดกลาววา การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบล

แบบมีสวนรวม ควรมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. การรวมคิด คือ การรวมคิดสรางวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของชุมชน 

2. การจัดทําแผนรวมกัน  คือ มีการวางแผนการดําเนินงานรวมกันตามโครงการหรือ

กิจกรรมที่ไดรวมคิดไว 

3. รวมปฏิบัติ คือ รวมปฏิบัติตามแผนและขอตกลงที่กําหนดไว 

4. รวมติดตามผลและประเมินผล คือ การติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานที่กลุม

ไดปฏิบัติรวมกัน  

5. รวมรับประโยชน คือ ประชาชนทุกคนจะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติรวมกัน และ 

ทุกคนก็ตองรักษาประโยชนที่ไดน้ีใหไดรับตลอดไป 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ ไพรัตน เตชะรินทร  และโกวิทย พวง

งาม เราอาจสรุปกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนขั้นตอนตาง ๆ ได 4 ขั้นตอน ดังน้ี ซึ่ง

เปนไปตามลักษณะหรือขั้นตอนการดําเนินการโครงการ คือ 

1.  การมีสวนรวมในการวางแผน 

2.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3.  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

4.  การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

การมีสวนรวมในการวางแผน เปนการเขารวมในการกําหนดเปาหมาย ขอบเขตของงาน 

การรวบรวมขอมูลที่จะใชเปนขอเท็จจริง ประกอบการวิเคราะหจัดทางเลือก ซึ่งเปนการับรูเขาถึง

ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนและรวมวางแผนโครงการ 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการรวมตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ให

เปนประโยชนตอสวนรวม 

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน เปนการเขามารวมในการจัดสรรประโยชนหรือ

ผล ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
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การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เปนการประเมินประสิทธิผลของโครงการและ

พิจารณาวิธีการดําเนินการโครงการโดยประชาชนจะเขามาเกี่ยวของในการคิดเกณฑในการประเมิน  

และของกระบวนการประเมินจะเปนปจจัยนําเขาในการมีสวนรวมในการวางแผนตอไป 

2.1.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

นักวิชาการไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนไวหลายทรรศนะ

ดวยกัน ดังน้ี 

ศุภฤกษ โรจนธรรม (2532, หนา 43) ไดกลาวถึงปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนสรุป

ไดดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบุคคล เชน รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสวนบุคคล 

2. ปจจัยทางสังคม เชน การไดรับความรู การชักชวนจากเจาหนาที่ของรัฐ การชักชวน

จากเพื่อนบาน ความเชื่อถือตอผูนําในหมูบาน ความตองการความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนบาน  ความ

ตองการยอมรับนับถือ 

ไชย พรหมศรี  (2533, หนา 77) ไดกลาวถึง ปจจัยการมีสวนรวมวามีหลายประการสรุป

ไดดังน้ี คือ  ดานความรูความเขาใจ ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนํา ดานการติดตอกับ

เจาหนาที่ ดานความคาดหวังวาจะไดรับผลประโยชน ดานโอกาสในการฝกอบรม และดานความ

ผูกพัน 

ทิพวรรณ สุขสุพันธ  (2535, หนา 36) ไดสรุปปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชน คือ บุคคลและกลุมบุคคลจะเลือกวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อพื้นฐาน ของ

ตนเอง นอกจากน้ีพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลบางคร้ังมีรากฐานมาจากประสบการณ  ที่

ผิดปกติ บุคคลหรือกลุมชอบปฏิบัติตอผูอ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอ่ืน นิสัยและประเพณี

บุคคลหรือกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะทาง ที่

เกี่ยวกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสรางของสังคมเอ้ืออํานวยใหไดเขามามีสวนรวม ใน

การกระทําเชนน้ันเทาที่พวกเขาไดรับรูมา 

สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมจําแนกออกไดเปน 2 ดาน ดังน้ี 

1. ปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคล เชน เพศ อายุ รายได ขนาดของครอบครัว การศึกษา 

การเปนสมาชิกกลุม เปนตน  

2. ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม เชน การไดรับโอกาสในการฝกอบรม ตองการความ

ยอมรับนับถือ ความคาดหวังวาจะไดรับประโยชนเปนตน 

2.1.5 เง่ือนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน 

ภูวนัย เกียงเอีย (2546, หนา 22) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเกิดจากพื้นฐาน 4 

ประการ คือ 
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1. ประชาชนตองมีความสามารถที่จะมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนตองมีศักยภาพ ที่จะ 

เขารวมในการดําเนินกิจการตาง ๆ  

2. ประชาชนตองมีความพรอมที่จะเขามามีสวนรวม คือ ประชาชนตองมีสภาพทาง

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม 

3. ประชาชนตองมีความประสงคจะเขารวม กลาวคือ ตองมีความเต็มใจเห็นประโยชน

ในการเขารวม ตองมิใชเปนการบังคับโดยนัยหน่ึงนัยใด 

4. ประชาชนตองมีความเปนไปไดที่จะเขารวม กลาวคือ ประชาชนตองมีโอกาสที่จะ เขา

รวม ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหแกประชาชนในการตัดสินใจ  และกําหนดกิจกรรมที่ตนตองการ

ในระดับที่เหมาะสม ในระดับพื้นฐานทางการเมือง 

สรุปไดวา ประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมตองมีความพรอมในเร่ืองของเศรษฐกิจ วัฒน 

ธรรม และตองมาจากความเต็มใจของประชาชนเอง มิใชเกิดจากการบังคับหรือขูเข็ญ โดยมีการเปด

โอกาสใหเขามามีสวนรวมในระดับที่เหมาะสม 

อคิน รพีพัฒน (2527, หนา 22 - 27) ไดแบงลักษณะของการมีสวนรวมของคนในชุมชน 

ที่เขามารวมในกิจกรรมการพัฒนาออกเปน 4 ลักษณะดวยกัน คือ 

 - รวมในการคนหาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหา 

 - รวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการแกไขและการวางแผนเพื่อแกไขปญหา 

 - รวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่กําหนด 

 - รวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

นิธิ เอียวศรีวงศ  (2532, หนา 98) ไดใหความเห็นวาการพัฒนาที่จะเปนผลดี และเปน

ธรรมน้ัน ประชาชนตองมีสวนรวมในการพัฒนา นับต้ังแตระยะเร่ิมตนของการกําหนดเปาหมาย

และ แนวทางของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดังกลาวยอมตองโอนออนตอความแตกตาง ( Diversify) 

ของทองถิ่น ตลอดจนแนวทางการพัฒนายอมตองอยูภายใตการควบคุมและตัดสินใจของประชาชน

เจาของทองที่อยางมาก 

 

2.2 แนวคิดการปกครองสวนทองถิ่น 

2.2.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

โจน เจ. คลารก (John J. Clarke, 1957, pp. 87 - 89) นิยามวา การปกครองทองถิ่นหมายถึง 

หนวยการปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่หน่ึงพื้นที่

ใดโดยเฉพาะและหนวยการปกครอง ดังกลาวน้ีจัดต้ังและอยูในความดูแลของรัฐบาล 
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ชูศักดิ์ เท่ียงตรง  (2538, หนา 15) ไดใหความหมายการปกครองทองถิ่น หมายถึง การ

ปกครอง ที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจใหหรือกระจายอํานาจใหหนวยงานปกครองที่เกิดขึ้น จาก

หลักการกระจายอํานาจ ไดมีอํานาจในการปกครองรวมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนใน

การบริหารภายในขอบเขตอํานาจหนาที่และอาณาเขตของตนที่กําหนดตามกฎหมาย 

ชูวงศ ฉายะบุตร (2539, หนา 21) ไดใหความหมายการปกครองทองถิ่น  หมายถึง “การ

ปกครอง ที่รัฐบาลกลาง ใหอํานาจหรือ  กระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น  เพื่อเปด

โอกาส ใหประชาชนในทองถิ่นน้ัน  ไดมีอํานาจในการปกครองรวมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียง

บางสวน ในการบริหารงานทองถิ่น ตามแนวความคิดที่วา  ถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชน

ในทองถิ่นแลว  รัฐบาลของทองถิ่นก็ยอมจะเปน  รัฐบาลของประชาชน  โดยประชาชน  และเพื่อ

ประชาชน” 

สํานักงานบริหารราชการสวนทองถิ่น  กรมการปกครอง  (2534, หนา 52) ไดใหความ 

หมายของการปกครองทองถิ่นวา  หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอยาง  

ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทํากันเอง  เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสปกครอง  และบริหาร

ทองถิ่นดวยตนเองเพื่อสนองความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นน้ัน  ใหงาน

ดําเนินไปอยางประหยัด  มีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลตรงกับความประสงคของประชาชน  

โดยใหเหตุที่วาประชาชนในแตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นน้ัน ๆ ไดดีกวา

บุคคลอ่ืน และยอมมีความผูกพันตอทองถิ่นน้ัน  โดยมีงบประมาณเปนของตนเอง  และมีอิสระใน

การบริหารงานพอสมควร 

จากความหมายดังกลาว จะสรุปไดวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองรูปแบบ

หน่ึง ในระดับทองถิ่น ซึ่งรัฐบาลกระจายอํานาจและหนาที่บางประการใหทองถิ่นรับผิดชอบ  โดยมี

พื้นที่เปนของตนเอง  มีประชากรและรายไดตามเกณฑที่กําหนด  มีอิสระในการปกครองตนเอง  

ประชาชน ในทองถิ่นมีสวนรวมในนําเสนอ  ตัดสินใจ ตรวจสอบการบริหารงาน  และแกไขปญหา

ตาง ๆ ในชุมชนของตนไดหรือการมีสวนรวมในการบริหารและปกครองตนเอง  โดยผานตัวแทนที่ 

มาจากการเลือกต้ัง ทั้งน้ีการบริหารงานยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง การปกครอง

ทองถิ่นจึงเปนรากฐาน ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และยังเปนสถาบันฝกสอนประชา 

ธิปไตยใหแกประชาชนดวย  

2.2.2 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น  

จากการศึกษาเอกสารตาง ๆ พบไดวาวัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น  มีนักวิชาการ

ไดกลาวไว ดังน้ี (โกวิทย พวงงาม, 2542, หนา 8)  

1) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล  ในการบริหารประเทศจะตองมีภารกิจที่จะตองบริการ 

ใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไมเพียงพอ  หนวยการปกครองทองถิ่นน้ัน ๆ ก็สามารถมีรายได  มีเงินงบ 
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ประมาณของตนเองเพียงพอ  ที่จะดําเนินการสรางความเจริญใหกับทองถิ่นได  จึงเปนการ แบงเบา

ภาระของรัฐบาล ไดเปนอยางมาก ทั้งในดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการดําเนินการ  

2)  เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น เน่ืองจากประเทศมีขนาด

ใหญ ความตองการของประชาชน  ยอมมีความแตกตางกัน  การรอรับการบริการจากรัฐบาล  อาจไม

ตรงตามความตองการที่แทจริงและลาชา  หนวยการปกครองทองถิ่นที่มีประชาชนในทองถิ่นเปน

ผูบริหารเทาน้ัน จึงจะสามารถตอบสนองความตองการน้ันได  

3)  เพื่อความประหยัด โดยทองถิ่นแตละแหง  สภาพความเปนอยู ก็ตางไปดวย  การจัดต้ัง

หนวยปกครองทองถิ่นขึ้นจึงมีความจําเปนโดยใหอํานาจหนวยการปกครองทองถิ่นจัดเก็บ ภาษี

อากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการบริหารของทองถิ่น  ทําใหประหยัด

เงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะตองจายใหกับทองถิ่นทั่วประเทศเปนอันมาก  และแมจะมีการ

จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบาง แตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ  

4) เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน  จากการที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง  

โดยการสมัครรับเลือกต้ังเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทําหนาที่ฝายบริหารของหนวยการ

ปกครองทองถิ่นก็ตาม  การปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกันน้ีมีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึง

กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับชาติไดเปนอยางดี 

สรุปไดวา วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น ก็เพื่อชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล  ทาง 

ดานการเงิน  บุคลากร ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น  ทําใหสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐบาล  และหนวยการปกครอง

ทองถิ่นยังเปนสถาบัน ที่ใหการศึกษา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน  

2.2.3 องคประกอบการปกครองสวนทองถิ่น   

ตามที่รัฐบาลไดมอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปกครองตนเอง ( Devalua 

tion) ซึ่งเปนกรรมวิธีของการกระจายอํานาจทางการปกครอง ( Decentralization) ดังน้ัน องค 

ประกอบสําคัญ ของการปกครองสวนทองถิ่นไว ดังน้ี 

อุทัย หิรัญโต (2523, หนา 22) ไดกลาววา การปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีองคประกอบ  

8 ประการ คือ  

1) สถานะตามกฎหมาย  (Legal Status) หมายความวา  หากประเทศใดกําหนดเร่ืองการ

ปกครองทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองทองถิ่นในประเทศน้ันจะมีความเขม 

แข็งกวา การปกครองทองถิ่นที่จัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืน.เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญน้ัน

เปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศน้ันมีนโยบายที่จะกระจายอานาจอยางแทจริง  
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2)  พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับ

ของหนวยการปกครองทองถิ่นมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติ และ

ความสํานึก ในการปกครองตนเองของประชาชน  จึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของ

หนวยการปกครองทองถิ่นออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ 

3) การกระจายอํานาจและหนาที่  การที่จะกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่มากนอย 

เพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ  

4) องคการนิติบุคคล  จัดต้ังขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล

แหงชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน  มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย  ออกกฎ ขอบังคับ ควบ 

คุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายน้ัน ๆ  

5) การเลือกต้ังสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกต้ังจากประชาชนใน

ทองถิ่นน้ัน ๆ ทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ

ประชาชน โดยเลือกผูบริหารทองถิ่นของตนเอง  

6) อิสระในการปกครองตนเอง  สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภาย 

ในขอบเขต ของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง  และไมอยูในสายการบังคับบัญชา 

ของหนวยงาน ทางราชการ 

สรุปไดวา  องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น  ตองมีฐานะตามกฎหมาย 

คือ เปนนิติบุคคล  มีพื้นที่หรือระดับของชุมชนอยูในความรับผิดชอบชัดเจน  สมาชิกและผูบริหาร  

มาจาก การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีการกระจายอํานาจและหนาที่ใหประชาชนเขามามีสวน

รวม และมีความเปนอิสระในการปกครองและบริหารโดย  มีงบประมาณเปนของตนเอง และไดรับ

การดูแลอยูในการกํากับจากรัฐบาลกลาง 

2.2.4 หนาท่ีรับผิดชอบของการปกครองทองถิ่น   

จากการศึกษาเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบของการปกครองทองถิ่น  ไดมี

นักวิชาการ กลาวไวดังน้ี  

อุทัย หิรัญโต (2531, หนา 16) ไดกลาววา  เมื่อรัฐบาลไดกระจายอํานาจใหหนวยการ

ปกครองทองถิ่นแลว  องคการปกครองทองถิ่นน้ันก็มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแก

ประชาชน และทองถิ่น  ทั้งน้ี หลักการที่จะกําหนดวาหนาที่ใดควรใหหนวยการปกครองทองถิ่น

รับผิดชอบดําเนินการ โดยใหขอพิจารณาดังตอไปน้ี  

1) การพิจารณาถึงกําลังเงิน  กําลังงบประมาณ  เพราะในทองถิ่นหลายแหงยังประสบกับ

ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินงานตามหนาที่รับผิดชอบที่กวางขวาง เกินกําลัง

ของตนได  
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2) การพิจารณาถึงกําลังคน  กําลังความสามารถของอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เพราะ

กําลังคน และเคร่ืองมือใชเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการบริหารทองถิ่นใหไดทั่วถึง  

3) หนาที่รับผิดชอบของทองถิ่น ควรที่จะเปนเร่ืองที่เปนประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริง  

หากกิจการน้ันเกินกวาภาระหรือเปนนโยบายซึ่งรัฐบาลตองการความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทั้ง

ประเทศก็ไมควรมอบใหทองถิ่นดําเนินการ เชน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรืองานทะเบียนที่ดิน  

ที่สาธารณะ เปนตน 

การกําหนดหนาที่รับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถิ่นดําเนินการที่อยูในบาง

ประเทศ มีขอพิจารณาดังน้ี (อุทัย หิรัญโต, 2531, หนา 17)  

1)  เปนงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น  และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความ

สะดวกในชีวิตความเปนอยูของชุมชน  (Environmental service and Convenience or Communicable 

service) เชน  พิพิธภัณฑทองถิ่นโบราณสถานของทองถิ่นตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกจากน้ัน ในดานการอํานวยความสะดวกในวิถีชีวิตความเปนอยูของตนใน

ทองถิ่นหนาที่ ตองรับผิดชอบ  ไดแก การจัดทําถนน  สะพาน สวนสาธารณะ  สวนหยอม  การกําจัด

ขยะมูลฝอย เปนตน  งานเหลาน้ีเปนงานที่เกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทองถิ่นที่จะ

มารับบริการ จึงควรที่จะเปนหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นดําเนินการ  

2)  งานที่เกี่ยวกับการปองกันภัย  รักษาความปลอดภัย  (Protective Service) ไดแก งาน

ตํารวจ งานดับเพลิง เปนตน  

3)  งานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  (Social Welfare Service) งานดานน้ีเปนงานที่มี

ความสําคัญสําหรับคนในทองถิ่นเปนอันมาก  ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น ตอง

จัดใหมีขึ้นหรือตองรับผิดชอบรวมมือกับรัฐบาลเพื่อแกปญหา  เชน การจัดใหมีหนวยบริการทาง

สาธารณสุข ในทองถิ่นเพื่อบริการประชาชน  การจัดใหมีศูนยเยาวชน  การจัดใหมีสถานสงเคราะห

เด็กและคนชรา  คนพิการ  รวมทั้งงานที่ใหความบันเทิงกับประชาชนในชุมชน  เชน การจัดสวน 

สาธารณะ สาหรับประชาชนหรือจัดหองสมุดประชาชนในทองถิ่น เปนตน  

4) งานที่เกี่ยวกับการพาณิชยของทองถิ่น  (The Trading or Commercial Service) งาน

ประเภทน้ี ถือเปนกิจการที่บริการใหประชาชน  ซึ่งหากปลอยใหเอกชนเขาดําเนินการอาจไมไดรับ

ผลดีเทาที่ควร หนวยการปกครองทองถิ่นจึงตองรับมาดําเนินการเอง  กิจการเหลาน้ี  ไดแก การจัดต้ัง

สถานธนานุบาล หรือโรงรับจํานา การจัดตลาด  การจัดบริการเดินรถ  เปนตน และงานตาง ๆ น้ี เปน

งานที่มีรายได โดยสามารถเรียกคาบริการจากประชาชนได  

ลักษณะการกําหนดหนาที่รับผิดชอบในหนวยการปกครองทองถิ่นรับไปดําเนินการน้ัน 

กระทําได 2 ลักษณะ (อุทัย หิรัญโต, 2531, หนา 18)  
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1)  บัญญัติไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอันเปนการทั่วไป  ทั้งน้ีก็เพื่อตองการความ 

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันหรือความคลายคลึงกัน  เชน การบัญญัติหนาที่ของเทศบาลในพระราช 

บัญญัติเทศบาลที่กําหนดใหเทศบาลทุกเทศบาลมีหนาที่ซึ่งแบงออกเปนหนาที่บังคับใหกระทําและ

หนาที่ ใหเลือกกระทําได  

2) บัญญัติไวในกฎหมายเปนการเฉพาะเจาะจง  แตละหนวยการปกครองทองถิ่นใน

ลักษณะน้ีรัฐบาลจะตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติจัดต้ังหนวยการปกครองทองถิ่น  พรอมทั้ง

กําหนดหนาที่รับผิดชอบขึ้นมาพรอม ๆ กับกฎหมายน้ัน  เชน  การตราพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ก็ไดกําหนดหนาที่รับผิดชอบไวชัดเจน  

สรุปไดวา  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น  จะยึดหลักการกระจายอํานาจใหแก

ทองถิ่น ทําใหเกิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง  ทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  เปดโอกาสให

ประชาชน มีสวนรวมในทองถิ่นอยางเต็มที่  ซึ่งการบริหารการพัฒนาจะประสบผลสําเร็จไดน้ัน

จะตองมาจากการริเร่ิมชวยตนเองของคน ในทองถิ่น  ทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัย

โครงสราง ความเปนอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งตองมาจากการกระจายอํานาจอยางแทจริง 

2.2.5 โครงสรางและรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น  

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545) 

สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค

และการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งในการศึกษาวิจัยจะเนนการศึกษาเฉพาะในสวนของการ

บริหารราชการ สวนทองถิ่น 

ความหมายของการบริหารราชการสวนทองถิ่น หมายถึง การบริหารราชการที่อยูใน

ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ โดยรัฐบาลในสวนกลางได

กระจายอํานาจบางสวนใหแกประชาชน หรือหนวยการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมี

อํานาจ ในการบริหารจัดการ และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการสาธารณะตาง ๆ ไดดวยตนเองตามอํานาจ

หนาที่ที่กฎหมายมอบให ซึ่งการบริหารราชการในสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ 

(นครินทร เมฆไตรรัตน, 2546, หนา 38 - 40)  

สําหรับการปกครองทองถิ่นของไทยตามกฎหมายในปจจุบันไดแบงหนวยการปกครอง

ทองถิ่นเปน 2 รูปแบบคือ (สมคิด เลิศไพบูลย, 2543, หนา 15)  

1) รูปแบบการปกครองทองถิ่นทั่วไป ไดแก  

 1.1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสรางการบริหาร คือ สภาองคการ

บริหาร สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแล  
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 1.2) เทศบาล มีโครงสรางการบริหาร คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมี ผูวา

ราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแล  

 1.3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีโครงสรางการบริหาร คือ สภาองคการบริหาร

สวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยมีนายอําเภอเปนผูกํากับดูแล  

 ซึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีพื้นที่ครอบคลุมเทศบาลและองคการ

บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ประสานงานใหความรวมมือและ

สนับสนุนหนวยการปกครอง สวนทองถิ่นขนาดเล็ก ตลอดทั้งดําเนินการนํากิจการที่หนวยการ

ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ไมสามารถดําเนินการได เพราะกิจการดังกลาวเปนกิจการ ที่ครอบ 

คลุมพื้นที่กวาง เปนกิจการ ที่ตองการความเปนเอกภาพและเปนเร่ืองที่เกินขีดความสามารถของ

หนวยการปกครองที่มีขนาดเล็กจะกระทําได สวนเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปน

หนวยการปกครองที่มีขนาดเล็ก ก็มีอํานาจหนาที่ ในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ภายในพื้นที่

รับผิดชอบของตนเอง  

2) รูปแบบการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีฐานะเปนทบวงการเมือง และนิติ

บุคคล โดยในประเทศไทยมีอยู 2 แหง คือ  

 2.1) กรุงเทพมหานครมีโครงสรางการบริหาร คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สภา

กรุงเทพมหานคร และสภาเขตกรุงเทพมหานคร  

 2.2) เมืองพัทยา มีโครงสรางการบริหาร คือ สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา  

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหกรุงเทพมหานครเปนหนวยการปกครองทองถิ่นขนาดใหญ มีอํานาจหนาที่

เทียบเทากับองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับเทศบาล ในขณะที่เมืองพัทยามีฐานะเปนหนวยการ

ปกครองขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่อยูในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา

จึงเทียบเทากับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

 กลาวโดยสรุป  โครงสรางและรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นเปนการบริหารตามการ

กระจายอํานาจ ( Decentralization) โดยอยูในความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น 

รูปแบบตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการปกครองทองถิ่นทั่วไปและรูปแบบ การ

ปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

2.2.6 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย ไมแตกตางไปจากการปกครองสวนทองถิ่น ของ

ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย กลาวคือ ยังคงประสบปญหาการปกครองทองถิ่นอยูบาง ปญหา
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สําคัญในการปกครองสวนทองถิ่นคือ การปกครองทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบันทุกรูปแบบ ไมวาจะ

เปนองคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสาวนตําบล หรือแมแตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เปนองคกรที่มีรูปแบบใหมและใชอยูในเขตที่เจริญที่สุดตางก็ประสบกับอุปสรรคและปญหา ที่มาก 

มายหลายดาน เชน การที่อํานาจรัฐบาลสวนกลางมีบทบาทและงบประมาณจํานวนมาก หากทองถิ่น

ใดมีผูแทนราษฎร ที่สามารถดึงงบประมาณลงไปในทองถิ่นไดมาก ในขณะที่งบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางรูปแบบมีนอยมาก ไมอาจจะดําเนินกิจกรรมสนองความตองการ 

ของประชาชนได ประชาชนจึงจําเปนตองพึ่งพาเรียกรองใหรัฐบาลของประเทศดําเนินการให ซึ่งมี

ผลทําใหประชาชนไมเขาใจในบทบาทภาระหนาที่ของการปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความเบื่อ

หนายและไมใหความสนใจกับการปกครองสวนทองถิ่นในที่สุดปลอยใหคณะบุคคล เพียงไมกี่คน

รับผิดชอบงานของทองถิ่น ผูรับผิดชอบงานน้ี ก็จะบริหารงาน ใหเปนไปตามอําเภอใจของตนเอง 

ยิ่งกวาน้ันผูบริหารหรือผูนําบางรายยังกระทําการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง

มากกวาที่จะรับผิดชอบงานของทองถิ่นตน (อนันต อนันตกูล, 2521, หนา 41)  

กลาวโดยสรุป  ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยู

หลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยในแตละบริบท ปญหาและอุปสรรคเหลาน้ีเปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของ

จะตองศึกษาเพื่อใหทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ ที่เปนปญหาและอุปสรรค ใน

การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อหาทางแกไขและปองกันปญหาและอุปสรรค ที่เกิด 

ขึ้นน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2.3 ทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น 

ถาพิจารณาถึงปรัชญาแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นจะเห็นวา  

ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวแตกตางกันอยางไรก็ตามสามารถสรุปจากความหมายและทฤษฎี

วาดวยการปกครองทองถิ่นวาดวยทฤษฎีไดเปน 6 ทฤษฎี คือ (เกษรา ดวงมณี, 2545, หนา 14 - 16)  

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมวิทยา ปจจัยทางสังคมวิทยามีผลตอการปกครองทองถิ่นในอันที่

จะสรางจิตสํานึกและความรูสึกรวมกันในการพัฒนาทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวกับสังคม

วิทยาเปนทฤษฎีที่กลาวถึงพัฒนาของการปกครองทองถิ่นในแตละแหงน้ันดวย โดยพยายามมุงเนน

วา ความรูสึกผูกพัน ในพื้นที่น้ันมักจะเกิดขึ้นมาจากบุคคลที่อยูในพื้นที่น้ัน หรืออาจกลาวไดอีก

อยางหน่ึงวาแนวคิดการปกครองทองถิ่นก็เพื่อจะสรางความรูสึกของการเปนสวนหน่ึงขององคการ 

(Sense of belonging) ในการบริหารการปกครองทองถิ่นใหมากที่สุด ดังน้ัน ปรัชญาหลักการแนว 

ความคิด หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ การปกครองทองถิ่น จึงไดรับอิทธิพลมาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

สังคมวิทยา  
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการปกครองทองถิ่นในอัน

ที่จะสนองตอการแกไขปญหาตามความตองการในทองถิ่น กลาวคือจะเห็นวาประชาชนในทองถิ่น 

จะมีวิถีชีวิต ที่แตกตางกันไปตามลักษณะและสภาพของชุมชนน้ัน ๆ เชน ในกรณีที่สภาพทองถิ่น

เปนชุมชนชนบท ก็จะมีผลใหประชาชนมีชีวิตคอนขางยากจนขาดการพัฒนาในดานตาง ๆ มากมาย 

แตถามาพิจารณาทองถิ่น ในสภาพชุมชนเมือง วิถีชีวิตของประชาชนก็จะเปนแบบตัวใครตัวมัน ซึ่ง

ในทางหลักการแลวปจจัยทางเศรษฐกิจ จะเปนตัวกําหนดบทบาท และหนาที่ของสังคม ซึ่งมีผลทํา

ใหลักษณะและประเภทของปญหา และความตองการของประชาชนแตกตางกัน ดังน้ันการบริหาร

การปกครองทองถิ่นจึงเปนการตอบสนองและแกไขปญหาประชาชนทางเศรษฐกิจ โดยใชพลัง

ชุมชนในการพัฒนาตนเอง 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิศาสตร จะมีอิทธิพลตอการจัดรูปแบบและการบริหารการปกครอง

ทองถิ่นในแตละแหงแตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีที่มีอาณาเขตกวางขวางแตมีความหนาแนนของ

ประชาชนนอย การจัดรูปแบบของการปกครองทองถิ่นก็อาจจะเปนแบบหน่ึง อยางไรก็ตามในกรณี

ที่ทองถิ่นมีอาณาเขตกวางขวางและมีความหนาแนนของประชาชนมากก็อาจจะเปนไปอีกแบบหน่ึง

ก็ได โดยทั่วไปสภาพทางภูมิศาสตรน้ันมักมีการแบงทองถิ่นออกเปน 3 ลักษณะเขตทองถิ่นที่เปน

ชุมชนชนบท เขตทองถิ่นที่เปนชุมชนเมือง และทองถิ่นกึ่งชุมชนเมืองและชนบท ซึ่งสภาพทองถิ่น

จะเปนตัวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของการบริหารทองถิ่นที่แตกตางกัน 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมาย ในการบริหารการปกครองทองถิ่นน้ัน ถาพิจารณาถึงลักษณะ 

ที่สําคัญ ของการปกครองทองถิ่นแลวจะเห็นวาเปนการรูปแบบการปกครองทองถิ่นในฐานะที่เปน

นิติบุคคล ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายแยกจากรัฐบาลหรือสวนกลางมีขอบเขตการปกครองที่แนนอน

และมีคณะผูบริหารที่มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในทองถิ่นน้ัน ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา ระบบ

การบริหารการปกครองทองถิ่น จึงมีเปนไปตามตัวบทกฎหมายที่รัฐบาลกําหนดไวทั้งในแงของการ

จัดรูปแบบและโครงสรางของการปกครองทองถิ่นน้ัน ๆ  

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง เปนการพิจารณาวาการปกครองทองถิ่นจะเกี่ยวของกับ

ประเด็นการเมืองโดยตรง กลาวคือการบริหารการปกครองทองถิ่นจะเกี่ยวของกับการจัดสรรผล 

ประโยชนและคุณคาทางสังคมอยางทั่วถึงละเปนธรรม กลาวคือ มีลักษณะที่เปนกระบวนการ

แสวงหาและใชอํานาจ ในทองถิ่น ซึ่งคณะผูบริหารในการปกครองสวนทองถิ่นมักจะไดรับการ

เลือกต้ังมาจากทองถิ่นน้ัน ซึ่งที่มาของคณะผูบริหารการปกครองทองถิ่นจําเปนจะตองผานกระบวน 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งไดแกการเลือกต้ัง การมีกิจกรรมเกี่ยวของกับพรรคการ 

เมือง การจัดต้ังและรวมกลุมผลประโยชน การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน  

ระบบการบริหารการปกครองทองถิ่น จึงเกี่ยวของกับแนวคิดและกระบวนการทางการเมือง  ซึ่ง
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แนวคิดดังกลาวมีผลใหการบริหาร การปกครองทองถิ่นเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเมืองในระดับ 

ชาติตอไป 

6. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการปกครองทองถิ่นในอีกแงมุมหน่ึงอาจถือไดวาเปนเร่ืองที่

เกี่ยวของกับการบริหารดังกลาวคือ มีการจัดองคกรขึ้นมาเปนตัวบทกฎหมาย ซึ่งการบริหารองคกร

ดังกลาวจําเปนจะตองอาศัยหลักการแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารมาประยุกตใช ใน

อันที่จะบริหารงานของ หนวยการปกครองทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการที่จะชี้ใหเห็นวาการบริหารและการเมืองน้ันไมสามารถแยกออกจากกัน

ไดเด็ดขาด เปรียบเสมือนวาการเมืองและการบริหารเปนคนละหนาของเหรียญเดียวกัน ดวยเหตุผล

ดังกลาว จึงทําใหทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารตาง ๆ มีลักษณะเปนเคร่ืองมือหรือมรรควิถีการบริหาร 

การปกครองทองถิ่นใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปไดวา  ทฤษฎีวาดวย

การปกครองสวนทองถิ่น มีอยู 6 ทฤษฎี คือ  ทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมวิทยา  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิศาสตร ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง  และทฤษฎีการจัดองคกร

ขึ้นมาเปนตัวบทกฎหมาย ซึ่งทฤษฎีดังกลาวน้ี ลวนมีความสําคัญและเกี่ยวของกับการปกครองสวน

ทองถิ่นทั้งสิ้น จึงเปนความจําเปน ที่ผูเกี่ยวของจะตองศึกษาใหเขาใจ จึงจะสามารถนําไปประยุกต 

ใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและองคกรโดยรวม 

กลาวโดยสรุป การปกครองทองถิ่นเปนผลมาจากหลักการกระจายอํานาจใหประชาชน 

ไดปกครองและดูแลทองถิ่นเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งองคประกอบของการ

ปกครองทองถิ่น ที่สําคัญไดแก มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารการเงิน การ

คลัง การบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเขามามีสวน 

รวมของประชาชนในทางการเมืองการปกครองตนเอง และความเปนนิติบุคคลที่จะสามารถแกไข

ปญหาของทองถิ่นไดตรง ตามความตองการของประชาชน ตามบทบาทและหนาที่ในการที่จะตอง

ดูแลกิจการการบริการสาธารณะ ที่จําเปนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีประโยชนตอ

ชุมชนและทองถิ่นของตนเอง เมื่อคนในทองถิ่นเขาใจ ในหลักการกระจายอํานาจและการปกครอง

สวนทองถิ่น  

 

2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 

2.4.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

สํานักงานเทศบาลตําบลสนม ต้ังอยูบริเวณชุมชนหนองตาด เลขที่ 234 หมูที่ 2 ตําบล

สนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร มีพื้นที่ 5.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,143.75 ไร หางจากจังหวัด

สุรินทรไปทางทิศเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หมู 1, 2, 3, 5, 8 และ 11 
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ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอทาตูม และอําเภอรัตนบุรี  

ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอรัตนบุรี และอําเภอโนนนารายณ  

ทิศใต  ติดตอกับอําเภอสําโรงทาบ  อําเภอศีขรภูมิ และอําเภอจอมพระ 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอทาตูม  

2.4.2 ดานประชากรในเขตการปกครอง  

มีการแบงเขตการปกครองออกเปน 6 หมูบาน โดยในป พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 

3,362 คน โดยแบงเปนประชากรชายหญิงในแตละหมูบานไดดังน้ี (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล

ตําบลสนม (กุมภาพันธ 2557) อัดสําเนา)  

 

ตารางท่ี 2.1 จํานวนประชากรชายและหญิง แตละหมูบานในเขตการปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร 
 

หมูบาน 
ประชากร 

รวมท้ังสิ้น 
ชาย หญิง 

หมูที่ 1 368 386 754 

หมูที ่2 375 424 799 

หมูที่ 3 359 388 747 

หมูที่ 5 257 299 556 

หมูที่ 8 187 219 406 

หมูที ่11 322 354 676 

จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 3,938 คน 

 

2.4.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

  1) การเกษตร  

  ราษฎรรอยละ 95 มีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทําใหรายไดสวนใหญมา

จากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผลผลิตที่ไดยังอยูในเกณฑตํ่า เน่ืองจากเกษตรกรยังใชพันธุพืช และ

วิธีการผลิตแบบด้ังเดิม สวนดานปศุสัตวยังเลี้ยงไวใชแรงงานในครอบครัว เชน โค และกระบือ 

  2) การอุตสาหกรรม  

  ราษฎรในพื้นที่เทศบาลยังไมสามารถดําเนินการแปรรูปผลผลิตของตนเองใน

รูปแบบของอุตสาหกรรม หรือประกอบอาชีพอ่ืนในรูปแบบอุตสาหกรรม ทั้ง ๆ ที่มีหลายหนวยงาน

ของทางราชการใหความชวยเหลือ และพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนอยูแลว 
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  3) การพาณิชย  

  ราษฎรที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบลสนม สวนใหญจะประกอบอาชีพทํานา และ

บางสวนจะประกอบอาชีพคาขาย 

  4) การบริการและรับจาง  

  จากการที่ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระยะทําการเกษตร

ในชวง ฤดูฝน 3 - 4 เดือนเทาน้ัน หลังจากน้ันก็วางเวนจากการเกษตรกรรม จึงทําใหราษฎรตองด้ินรน

ทํางานที่อ่ืน เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว เชน เดินทางไปรับจางเปนคนงานตัดออยในแถบภาค

ตะวันออก และรับจางทํางานในกรุงเทพฯ 

2.4.4 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน 

บานเมืองนาอยู มุงสูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง รอยเรียงประเพณีศาสนา สงเสริมสุขภาพ 

และกีฬา นําพาความรูคูคุณธรรม 

พันธกิจ 

1) สรางความเจริญดานโครงสรางพื้นฐานการสาธารณูปโภคที่จําเปน การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อสรางงานสรางรายได สามารถพึ่งตนเอง

ไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  สงเสริม ทํานุบํารุง อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

4)  เสริมสรางสุขภาพอนามัยของประชากรเพื่อลดอัตราการเจ็บปวย และใหมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 

5)  สงเสริมการศึกษาใหเด็ก , เยาวชน , และประชาชนมีความรู มีความสามารถรูเทา

วิทยาการทันสมัยใหมตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกตอสังคมสวนรวมควบคู

กันไป 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1) ระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพียงพอ และประชาชนไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนมีสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน 

2) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอตอการดํารงชีวิต 

3) ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหเปนที่รูจัก

แพรหลายกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

4) ประชาชนมีสุขภาพดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข 



 24 

5) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู มีขีดความสามารถรูเทาวิทยาการสมัยใหม และ

สามารถปรับตัวกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ตลอดจนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึก

ตอสังคมสวนรวมควบคูกับไป 

2.4.5 ทําเนียบผูบริหาร 

  1) คณะผูบริหาร  ไดแก 

  นายเพชร แสนสุข  - นายกเทศมนตรีตําบลสนม 

  นายสุพัฒน เจริญพร  - รองนายกเทศมนตรีตําบลสนม)  

  นางสาวจินตนา คํานุ  - รองนายกเทศมนตรีตําบลสนม)  

  นายสําเริง สินโท  - เลขานุการนายกฯ 

  นายขุน สินโท  - ที่ปรึกษานายกฯ 

  2) สมาชิกสภา  ไดแก 

  นายหาญ ดวงสี  - ประธานสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นายเหมือน สายกระสุน  - รองประธานสภาฯ 

  นายอํานวย แสนกลา  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นายอวยชัย แสนกลา  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นายตรีเพชร จิตหนักแนน  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นายสุธี สมเสร็จ  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นายเสฎฐวุฒิ สีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นางนิลพัตรา สอนดี  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นางคําสิงห จําป  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นางสุจินภา ประหยัดใช  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นายประวิท สุธรรม  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

  นายอาทิตยชัย สายธนู  - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสนม 

 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

สุภาพ ศรีเมือง (2544, 88 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ตําบล : ศึกษากรณีตําบลตําบลบานโพธิ์ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัย พบวา การ

พัฒนาตําบลบานโพธิ์จากสภาพเดิม คือ สภาตําบลมาเปนองคการบริหารสวนตําบล บานโพธิ์ มีขอ

แตกตางดังน้ี ดานคณะกรรมการสภาตําบลมีคณะกรรมการสภาตําบลสามคน โดยมีกํานันเปน

ประธาน สภาคัดเลือกหน่ึงคน และเลขานุการที่มาจากขาราชการที่ปฏิบัติงานในตําบล สวนองคการ
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บริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการบริหารเจ็ดคน ซึ่งจะคัดเลือกประธานหน่ึงคน เลขานุการหน่ึงคน 

ดานงบประมาณ สภาตําบลไมมีงบประมาณเปนของตนเองตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานภาครัฐ สวนองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณเปนของตนเอง โดยมีรายไดจากการ

เก็บภาษีรายไดในตําบลและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดานการจัดทําแผนพัฒนาตําบล สภาตําบลมี

คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติงานในการพัฒนาชนบทระดับตําบล เปนผูใหความชวยเหลือ องค 

การบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาตําบลโดยคณะกรรมการบริหารผานความเห็นชอบจากสภา

องคการบริหารสวนตําบล ดานการบริหารดําเนินงาน สภาตําบลมีคณะกรรมการบริหารสามคน กิจ 

กรรมหรือโครงการจะอาศัยหนวยงานราชการที่เปนเจาของงบประมาณเปนผูดําเนินการ สวน

องคการบริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการบริหารเปนผูดําเนินการ ดานการตรวจสอบ สภาตําบลมี

บทบาทในการตรวจสอบการดําเนินงานนอยเน่ืองจากงบประมาณเปนของหนวยงานของรัฐ องคการ

บริหารสวนตําบลมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูตรวจสอบ การทํางานของฝายบริหาร  

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบลบานโพธิ์พบวา ดานการเสนอปญหา 

ประชาชนจะมีสวนรวมในระดับปานกลาง (รอยละ 46.8) โดยกลุมที่มีสวนรวมมากที่สุด คือ สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล ดานการจัดทําแผนพัฒนาตําบลประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

(รอยละ 37 .5) โดยกลุมที่มีสวนรวมมาก คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการ

หมูบาน และกรรมการพัฒนาสตรี ดานการบริหารดําเนินการ ประชาชนสวนใหญ ไมมีสวนรวม 

(รอยละ 40.9) กลุมที่มีสวนรวมในการบริหารจะเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เพราะถือ

วาเปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ป 2537 ดานการตรวจ 

สอบ ประชาชนสวนใหญไมมีสวนรวมในการตรวจสอบ (รอยละ 31.9) ดานการ รับประโยชน 

ประชาชนสวนใหญไดรับประโยชนจากโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการหรือจัดทํา

ขึ้น แตระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 46.25) โดยรวมดูแลกิจกรรมหรือโครงการ

ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําขึ้น 

ปยะนุช แสงวุธ  (2544, 84 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

วางแผนพัฒนาทองถิ่น : ศึกษากรณีตําบลนางาม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 6 ประการ คือ การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ 

การศึกษาปญหาและความตองการของชุมชน การจัดลําดับความตองการและปญหาของชุมชน การ

วางแผนแกปญหาในลักษณะโครงการ และการประชุมพิจารณาวิธีดําเนินการ จากการมีสวนรวมน้ี 

พบวา ประชาชนสวนใหญไมใหความรวมมือในการเขารวมประชุม 

การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลที่มีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาทองถิ่น 2 0 คน พบวา ผูเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล สวนใหญเปนเพศชาย จบ
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การศึกษาระดับประถมศึกษา อาศัยในทองถิ่นมาต้ังแตเกิด และสวนใหญเปนสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีสวนรวมในการจัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาตําบล เก็บรวบรวมขอมูล

ทั่วไปของตําบล รวบรวมและจัดกลุมปญหาและความตองการของตําบล กลั่นกรองปญหาและ

ความตองการ จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ กําหนดแนวทางในการพัฒนา

ตําบล และกําหนดกิจกรรมตามโครงการ/งาน ผูที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล สวนใหญ

จะใหความรวมมือในการเขารวมประชุมทุกคร้ัง 

ปญหาที่พบ คือ ผูที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลจะมีระดับการมีสวนรวมในการ

รวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น รับรู และเขาใจระบบการวางแผนมากกวาประชาชน ทําใหการพัฒนา

ทองถิ่นไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจากประชาชน ประชาชนขาด

ความรูความเขาใจ ขาดวิสัยทัศนในการมีสวนรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล

จะตองใหความสําคัญตอการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน โดย

การสรางแรงจูงใจชี้นําใหประชาชนอยากเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นใหมากที่สุด 

มณี มากขาว  (2544, 86 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง” ผลการวิจัย

พบวา ระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการดานการตรวจสอบของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล 

นําโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุในแผน พัฒนาประจําปขององคการบริหารสวนตําบลไปจัดทํา

ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปมีผูเขารวมจํานวน 137 คน โดยมีผูมีสวนรวมอยูในระดับ ปาน

กลาง คิดเปนรอยละ 35.04 

อภิรัฐ จินาพร (2544, 96 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหาร

ทองถิ่น : ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” 

ผลการวิจัยพบวา  

1)  อายุแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารสวนทองถิ่น  

2) การศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการมีสวนรวมของประชาชนตอ

การบริหารสวนทองถิ่น  

3) อาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารสวนทองถิ่น  

4) รายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารสวนทองถิ่น 

บุญมา แสงกลา  (2545, 106 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง 
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จังหวัดขอนแกน” จากการศึกษาพบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปกครอง

สวนทองถิ่น จากการศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับการ มี

สวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นในระดับมาก ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการปกครอง

สวนทองถิ่น ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมในทุก ๆ ดาน

อยูในระดับปานกลาง ความตองการมีสวนรวมของประชาชนตอการปกครองสวนทองถิ่น ในภาพ 

รวมในทุก ๆ ดานอยูในระดับมาก 

ย่ิงยศ พันธุเอี่ยม  (2547, 98 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล หวยกะป  จังหวัดชลบุรี” จากผลการศึกษาพบวา  ระดับ

การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบล ในดานการกําหนด

นโยบายและแผนงานอยูในระดับมาก ดานการดําเนินงาน  และดานการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  ระดับปญหาการใหประชาชนมีสวนรวมตอการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับนอย  และการกําหนดแนวทางในการใหประชาชนเขามา มี

สวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลน้ันเปดโอกาสใหประชาชนรวมคิด รวม

ทํากับองคการบริหารสวนตําบล ผานทางเวทีประชาคม  มีการคัดเลือกตัวแทนประชาชน เปนคณะ 

กรรมการในขั้นตอน การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อความโปรงใส และสงเสริม

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทางดานองคการบริหารสวนตําบล ก็จะเนน การเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมประชาชน รวมถึงการใหความรู

เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และหลักประชาธิปไตยตอประชาชน เพื่อใหประชาชน เขามามีสวน

รวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพิ่มขึ้น 

ทิพยภาเวชช ณ เชียงใหม (2547, 97 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาคมใน

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันพระเนตร 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

โดยประชาคมมีสวนรวม เปนการดําเนินงานที่สะทอนถึงปญหาและความตองการของประชาชน

และสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดดีกวารูปแบบเดิมที่จัดทําโดยภาครัฐ โดยสรุปเหตุผลไดวา 

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยกระบวนการประชาคม เปนการสะทอนถึง ความ

ตองการของประชาชน จึงสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดดีกวารูปแบบเดิม และประชาคม

สามารถผลักดันโครงการตาง ๆ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยการเสนอแผนงาน/โครงการของ

ชุมชนตอองคการบริหารสวนตําบล 

ธันยกานต สะดีวงษ  (2548, 86 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชน ในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  : ศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบลกาบิน อําเภอกุด

ขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย พบวา  
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1) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลกาบิน

โดยรวมและรายดานสามดาน คือ ดานการวางแผน ดานการบริหารงบประมาณและพัสดุ และ ดาน

การตรวจสอบและควบคุม อยูในระดับปานกลาง  

2) ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลกาบินเปนรายขอ อยู

ในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในแตละดาน มีดังน้ี ดานการวางแผน ไดแก ทานไดเขา

รวมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต. ดานการบริหารงบประมาณและพัสดุ ไดแก ทานได

เสนอของบประมาณจาก อบต. และดานการตรวจสอบและควบคุม ไดแก ทานไดเขาไปมีสวนรวม

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

พันทิพา พันธสุรินทร (2548, 90 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล : ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลหนองขุนใหญ 

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา  

1) ประชาชนตําบลหนองขุนใหญที่มีสวนรวมในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 5 ป 

คือ การเตรียมการจัดทําแผน การกําหนดปญหาและแนวทางในการพัฒนาหมูบาน การกําหนดและ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาในระดับตําบล การกําหนดแนวทางพัฒนาขององคการบริหาร สวน

ตําบล และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจากการมีสวนรวมทั้งหาขั้นตอนพบวา ประชาชน

ใหความรวมมือทุกขั้นตอน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ กลุมประชาคมหมูบาน กลุม

คณะกรรมการหมูบาน และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

2) ปญหาและอุปสรรคของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ผานมา 

เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจากประชาชนทุกกลุมทั้งหาขั้นตอนขาดความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล และขาดวิสัยทัศนในการมีสวนรวมวางแผน

พัฒนาทองถิ่น 

ณิสรา บุญเฉลิม  (2546, 102 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม” ผลการ 

วิจัยพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับคอน 

ขางสูง และปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม ไดแก เพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธกับ การมีสวน

รวม และความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธเชิงบวก กับการมีสวน

รวมในการบริหารงาน 

สมานมิตร ญาณบุญ  (2547, 124 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ของ

ประชาชนในกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการบริหารงานขององคการ
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บริหารสวนตําบล อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง และ เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา มีสวนรวมมากที่สุด ดานการวางแผน รองลงมาคือ ดานการบริหารงาน

บุคคล ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน และความตองการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

บริหารขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวม พบวา อยูในระดับ

มาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ตองการมีสวนรวมมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล 

รองลงมา คือ ดานการรายงานผลการปฏิบัติงาน และดานการประสานงาน ตามลําดับ 

ทวีป คงเทียน (2548, 85 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหาร

องคการสวนตําบลเปร็ง อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ”  ผลการวิจัยพบวา  การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการบริหารองคการสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยภาพรวม

มีสวนรวมอยูในระดับมากทุกดาน  ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน  ลําดับที่ 1 รองลงมา  คือ 

ดานการมีสวนรวมติดตามผลการดําเนินงาน  ดานการมีสวนรวมในการกําหนดปญหาและการวาง 

แผน และดานการมีสวนรวมคนหาปญหา  ตามลําดับ  ภูมิหลังของประชาชนที่มีเพศตางกัน  มีสวน

รวมไมแตกตางกัน  สําหรับประชาชนที่มีอายุตางกัน  อาชีพตางกัน  ระดับการศึกษาตางกัน  สมาชิก

กลุมตาง ๆ ที่อยูในอําเภอบางบอตางกัน  รายไดครอบครัวตอเดือนตางกัน  ระยะเวลาที่อาศัยในเขต  

อบต. ตางกัน และสมาชิกกลุมตาง ๆ ที่อยูในอําเภอบางบอตางกัน  มีสวนรวมในการบริหารองคการ

ตําบลเปร็ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นิมิต สุขแยง  (2549, 109 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการ

บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานขององค 

การบริหารสวนตําบล อยูในระดับสูง และปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม และประชาชนสวนใหญ ไมมีปญหา

อุปสรรคในการมีสวนรวมในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

ไพรพ ถนัดคา (2550, 92 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน 

งานของเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ” ผลการวิจัยพบวา  

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุร

พักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยการมี

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล จากมากไปหานอย คือ ดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสะอาด

เรียบรอย ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมการลงทุนพาณิชยก

รรมและการทองเที่ยว ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต และดานโครงสรางพื้นฐาน 
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พระอนุกูล ศรีปจฉิม (2550, 90 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชน ในการ

ดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ” ผลการวิจัยพบวา 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ

มาก คือ ดานสาธารณสุข และดานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียง 

ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมาดานสาธารณูป 

โภค ดานสังคม ดานการเมือง และการบริหาร และดานเศรษฐกิจ ผลการเปรียบเทียบ การมีสวนรวม

ของประชาชนในการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่

มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพตางกัน มีสวน

รวมไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมโดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน 

รัชนิดา ไสยรส  (2550, 143 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา การมีสวน

รวมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด โดย 

รวม อยูในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนที่มีเพศ อายุ และ

ระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชัยวารี พบวา ประชาชนที่มี

เพศตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษา

แตกตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานแตกตางกัน 

นฤชิต ชูชวย  (2551, 109 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา ระดับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ มีระดับการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดาน พบวา อยูในระดับปาน

กลางทุกดาน เรียงลําดับจากนอยไปมาก คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวม

ในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และดานการมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผล และผลการเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีสวน

รวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมไม

แตกตางกัน 

พาณี เรียงทอง และคณะ (2552, 88 หนา) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอ

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม” จากการศึกษา

พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยอยูในระดับ 
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ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังน้ี  ดานการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนา ดานการเสนอปญหาและรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา  และ ดาน

การควบคุม ติดตาม และประเมินผล 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นวาสาเหตุที่ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เพราะขาดการศึกษาใหเขาใจถึงรูปแบบการปกครอง

ทองถิ่น มีความเคยชินกับสภาพที่เปนอยู เบื่อหนายระบบการเมืองและพฤติกรรมสมาชิกสภา

ทองถิ่นบางคนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสม ตลอดจนมีปญหาอุปสรรคบางประการที่เปนขอจํากัด ใน

การมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ สงผลใหการพัฒนาการปกครองทองถิ่น ไมกาวหนา 

 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ ขั้นตอน

การมีสวนรวมของ โกวิทย พวงงาม (2546, หนา 35) และ ไพรัตน เตชะรินทร  (2527 ข, หนา 6) มา

ผสมผสานเพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และ

กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังน้ี 

 

               ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ

องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร 4 ดาน 

 

- ดานการวางแผน 

- ดานการตัดสินใจ 

- ดานการรับผลประโยชน 

- ดานการติดตามประเมินผล 



 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร” น้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดย

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

วิจัย ดังน้ี 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2  เทคนิควิธกีารสุมตัวอยาง 

3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.4  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

3.7  สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 

  ไดแก ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี แบงออกเปน 2 กลุมคือ  

  กลุมที่ 1 ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกร

ปกครอง สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 3,938 คน 

  กลุมที่ 2 ประชากรที่ใหสัมภาษณ ไดแก  1) นายหาญ ดวงสี 2) นายประเสริฐ วงศ

ฉลาด 3) นายอวยชัย แสนกลา 4) นายคําสิงห จําป และ 5) นายอรรถวิทย ตระกูลสุข 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

  ไดแก กลุมประชากรตัวอยางของการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุมคือ 

  กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 351 คนโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเครซี่และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan) 
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  กลุมที่ 2 ตัวแทนของประชาชนที่ใหสัมภาษณที่อาศัยอยูในเขตอําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร จํานวน 5 ทาน 

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

ในการวิจัยคร้ังน้ีไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเครซี่และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan) จากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 3,938 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 351คน การแจกแบบสอบถาม

น้ัน ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น โดยใชระดับชั้นเปนตัวแบง

ชั้นภูมิโดยมีขั้นตอนการสุมดังน้ี 

1) แบงประชากรเปนชั้นภูมิ โดยใชระดับชั้นเปนตัวแบงชั้นภูมิ  

2) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละชั้นภูมิตามสัดสวน  

3) ทําการสุมแตละชั้นภูมิตามจํานวนที่กําหนดไว  

สําหรับรายละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยาง ปรากฏดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามพื้นท่ีการปกครองเขตองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร (สํานักงานเทศบาลตําบลสนม, 2557) 

 

หมูบาน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมูที่ 1 368 386 32 33 

หมูที ่2 375 424 33 38 

หมูที ่3 359 388 32 35 

หมูที่ 5 257 299 23 27 

หมูที ่8 187 219 17 20 

หมูที ่11 322 354 29 32 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง

จําแนกตามเพศชายและเพศหญิง 1,868 2,070 166 185 

รวมท้ังสิ้น 3,938 คน 351 คน 
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       สูตร nh     =     N
Nn h.

 
 

n หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง  

nh หมายถึง  ขนาดของตัวอยางในชั้นภูมิที่ h 

N หมายถึง จํานวนประชากร  

Nh หมายถึง จํานวนประชากรในชั้นภูมิที่ h 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถาม ( Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating scale) จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามเชิงลึกแบบมีโครงสราง ( Structured Interview) 

จํานวน 1 ฉบับรวม 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.3.1 การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางดังตอไปน้ี 

  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร มาเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย 

  2) กําหนดเน้ือหาของแบบสอบถาม ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดและครอบคลุม

ถึงวัตถุประสงคของการศึกษาและแบงคําถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด  (Close and Question) เกี่ยวกับปจจัย

ดานพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด (Close and Question) แนวคิดเกี่ยวกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทรเปนแบบประเมินคา (Rating scale) มีเกณฑการวัด 5ระดับดังน้ี (พัชรินทร สิรสุนทร, 

2543, หนา 119 - 120) 

  ระดับคะแนน 5  หมายถึง มีสวนรวมในการดําเนินงาน มากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4  หมายถึง มีสวนรวมในการดําเนินงาน มาก  

  ระดับคะแนน 3  หมายถึง มีสวนรวมในการดําเนินงาน ปานกลาง  

  ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีสวนรวมในการดําเนินงาน นอย  

  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีสวนรวมในการดําเนินงาน นอยที่สุด  
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  การแปลผลคะแนนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ไดกําหนดเกณฑการแปลผลโดยนําคา

คะแนนเฉลี่ยมาพิจารณา โดยผูวิจัยใชหลักเกณฑดังน้ี 
 

    คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด  5-1 =      0.80 

     จํานวนระดับ     5 
  

  4.21 - 5.00 หมายถึง  มีสวนรวมในการดําเนินงาน  มากที่สุด 

  3.41 - 4.20 หมายถึง  มีสวนรวมในการดําเนินงาน มาก  

  2.61 - 3.40 หมายถึง  มีสวนรวมในการดําเนินงาน ปานกลาง  

  1.81 - 2.60 หมายถึง  มีสวนรวมในการดําเนินงาน นอย  

  1.00 - 1.80 หมายถึง  มีสวนรวมในการดําเนินงาน นอยที่สุด  

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด  (Open and question) เกี่ยวกับการมี

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร 

3.3.2 การสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง ( Structured Interview) เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการสรุปในแบบสอบถาม โดยแบงคําถามออกเปนจํานวน 2 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสัมภาษณ ไดแก สถานภาพและขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของตัวแทนของประชาชน จํานวน 4 ขอ ไดแก 1) ชื่อ 2) อายุ 3) 

ตําแหนง และ 4) ประสบการณ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 2) 

ดานการตัดสินใจ 3) ดานการรับผลประโยชน และ 4) ดานการติดตามประเมินผล 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสรางและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม ( Question) 

และ แบบสัมภาษณ (Interview) โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

3.4.1 แบบสอบถามประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 351 

คน มีข้ันตอนดังน้ี 

  1. รางแบบสอบถามและนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูก 

ตองของเน้ือหาเพื่อนําไปสูการแกไขใหสมบูรณ 
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  2. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  

  3 . นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยา 

นิพนธไปใหผูเชี่ยวชาญ ทําการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา จํานวน 5 ทานประกอบดวย 

 1) พระมหาอรุณ ปฺารุโณ 

  การศึกษา  รป.ม. (การปกครองทองถิ่น) 

  ตําแหนงปจจุบัน รักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร   

   หัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุเทพ สุวีรางกูร 

  การศึกษา  Ph.D. (Sociology) 

  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

   สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 3)  รศ. (พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก 

  การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

  ตําแหนงปจจุบัน ประธานสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 4)  พันตํารวจเอก ศาสตราจารย ดร. นิธิ ศรีวัฒนา 

  การศึกษา  Ph.D. (Political Science) 

  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขารัฐศาสตรการปกครอง  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 5)  ดร.สมภพ ระงับทุกข 

  การศึกษา  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขารัฐศาสตรการปกครอง  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

  4. นําแบบสอบที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของ ขอ

คําถาม (IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาต้ังแต 0 .5 ขึ้นไป โดยจากขอคําถามทั้งหมด 20 ขอใชไดทั้ง

20 ขอไดคา IOC ระหวางชวง 0.67 - 1.00 และนําขอคําถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความ

ถูกตอง 
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  5. นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น โดยหาคาคงที่ภายในเน้ือหาเพื่อใหมีประ

สิทธิ ภาพยิ่งขึ้นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) โดยการใชสูตรของ  Cron 

bach ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows) โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาต้ังแต 

0.70 ขึ้นไปถึงจะยอมรับวา มีความเที่ยง โดยใชสูตร คือ  
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   เมื่อ α  = สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

    K  = จํานวนของเคร่ืองมือวัด 

    ∑ 2
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 = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

    
2
tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

  6.  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยการเก็บทดลองขอมูลกลุมเปาหมาย

จํานวน 30 คน และนําไปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา พบวา ไดเทากับ 0.93 ซึ่งเปนคาที่เชื่อมั่นได 

  7.  นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนําไป

จัดพิมพเพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป 

3.4.2 แบบสัมภาษณตัวแทนของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

จํานวน 5 ทาน มีข้ันตอน การสราง ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมของผูวิจัย ในการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับระเบียบวิธี 

การวิจัยเชิงปริมาณกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูลจริง ไดทําการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณและทักษะ

การสัมภาษณ รวมถึงไดศึกษาคนควาทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิง

ปริมาณ และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ เพื่อเปนพื้นฐานในการทํางานวิจัย กอน

ดําเนินการสัมภาษณผูทําวิจัยทําความเขาใจจุดมุงหมายของคําถามทุกขอ เพื่อชวยใหการสัมภาษณ

เปนไปตามลําดับขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย และไดประเด็นที่ประโยชนในการนําไปอธิบายผล 

การวิจัยที่ไดอยางสมเหตุสมผลตามขอเท็จจริง 

ขั้นตอนที่ 2 เคร่ืองบันทึกเสียง อุปกรณในการเก็บขอมูลขณะทําการสัมภาษณทุกคร้ังคือ 

เคร่ืองบันทึกเสียง ผูวิจัยมีผูชวยจัดเตรียมและดูแลใหเคร่ืองอัดเสียงพรอมใชงาน เพื่อชวยลดความ 

วิตกกังวลของผูวิจัยขณะดําเนินการสัมภาษณ 

ขั้นตอนที่ 3 แนวคําถามในการสัมภาษณ ผูวิจัยเตรียมขอคําถามทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับปจจัย 

สวนบุคคล ในการแสดงความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร วามีผลดีผลเสียมากนอยหรือไมอยางไร 

และไดรับความรวมมือจากทุกฝาย มีผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการทํางานใหครอบคลุมใน

ดานปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายในดานความคิด อารมณและความรูสึก 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินการโดย 

  1.  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขอ

หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

  2.  การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตัวเองโดยการนําหนังสือขอ

อนุญาตประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

  3.  นําแบบสอบถามทั้งหมด  351ชุด มาตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณและ

นํามาใชวิเคราะหขอมูลตอไป 

3.5.2 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 5 ทานไดแก  นายหาญ ดวงสี นายประเสริฐ วงศฉลาด นายอวยชัย 

แสนกลา นายคําสิงห จําป และนายอรรถวิทย ตระกูลสุข ดําเนินการโดยการขอหนังสือจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เพื่อขอสัมภาษณ ขอนัดเวลาและสถานที่สัมภาษณ 

ระหวางวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2557 โดยเดินทางไปทําการสัมภาษณดวยตนเอง 

การสัมภาษณไดกําหนดใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาระที่ตองการรูและเกิดประโยชน 

สําหรับขั้นตอนการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 กอนออกไปสัมภาษณ 

1)  เตรียมแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหพรอม โดยมีผูชวยเหลือในการสัมภาษณ 

2)  เตรียมอุปกรณหรือเคร่ืองมือในการบันทึกคําสัมภาษณ ไดแก กระดาษเพื่อบันทึก

ขอมูล ปากกา ดินสอ เทปบันทึกเสียง  

3)  ทําการนัดหมายเพื่อยืนยันวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการสัมภาษณ 

1)  ผูวิจัยแนะนําตนเองและบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณ 

2)  ผูวิจัยสัมภาษณโดยการถามคําถามตามขอความในแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ

ในเวลาสัมภาษณอาจถามคําถามใดกอนหรือหลังก็ไดตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการบันทึกผลการสัมภาษณ 

1)  ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันท ี

2)  บันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริง 

เมื่อผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว ก็ไดปดการสัมภาษณ และกลาวขอบพระคุณ

ผูที่ใหสัมภาษณทุกคน  

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคม 

ศาสตร มีลําดับขั้นตอนดังน้ี  

3.6.1  วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหา

คาสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3.6.2  วิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ดาน คือ ดานการวาง 

แผน ดานการตัดสินใจ ดานการรับผลประโยชน และดานการติดตามประเมินผล โดยหาคาเฉลี่ย 

(X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.6.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน โดยใชการทดสอบคา

ที t-test และการทดสอบ ความแปรปรวนแบบทางเดียว  F-test (One-way ANOVA) ถาพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ

ของเชฟเฟ (Scheffé) 

3.6.4  วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขที่มีตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรที่

เปนคําถามปลายเปดโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

3.6.5  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยการสัมภาษณตัวแทนของประชาชน 

ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 5 ทาน เกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
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3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองน้ี มีสถิติที่ใชในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 

1) สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ ( Frequency) รอยละ

(Percentage)คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไป 

2) สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และ 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถาพบความแตกตาง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ

(Scheffé) 

สูตรการหาคาสถิติที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 

1) การหาคารอยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หนา 128) 

 
 

    P     =     N
Xx100

 
 

 P = คารอยละ 

 X = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 N = จํานวนประชากร 

2)  การหาคาเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต (สงศรี ชมภูวงศ, 2547, หนา 55) 
 

   x      =     N
x∑

 
 

 x  =  คาเฉลี่ย  

 ∑X =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม  

 N =  จํานวนประชากร  

3)  การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลวนสายยศและอังคนา 

สายยศ, 2540, หนา 53) 
 

   S     =     )1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN

 
 

 S = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ∑fX = ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ  
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 N = จํานวนประชากร  

4)  การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 183) 
 

   t      =    2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−

 
 

 t  = คาที - เทสท (t- test Independent) โดยที่ df = n1+ n2-2 

 X1 , X
2 = คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมที่ 1และกลุมที่ 2ตามลําดับ  

 S1
2 

,S2
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุมที่ 1และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

 n1 , n2 = จํานวนคะแนนของกลุมที่ 1และกลุมที่ 2ตามลําดับ  

5) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 

เมธธาวิชัย, 2543, หนา 110) 
 

   F     =      w

b

MS
MS

 
 

 F  =  อัตราสวนของความแปรปรวน 

 MSb =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม  

 MSw =  คาความแปรปรวนภายในกลุม  



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ” น้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ซึ่ง

ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว 3 ประการ  

1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

ในการวิจัยคร้ังน้ีกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 351 คน โดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเครซี่  

และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น ใหไดกลุมตัวอยางตามจํานวนที่

กําหนด เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยวิจัย ไดแก แบบสอบถาม จากน้ันนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมา

ดําเนิน  การวิเคราะห และประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

คํานวณหาคาสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามที่ต้ังไวมีลําดับ

ขั้นตอน ดังน้ี 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2  ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณที่ใชในการ

เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
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S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t  

  (t - distribution)  

F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F  

  (F - distribution) 

df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการวิเคราะหหาคาความถี่ ( Frequency) 

คารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2  วิเคราะห การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3  วิเคราะหผล การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชการทดสอบคาที ( t - test) การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One -way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติจะทดสอบ ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ใชการวิเคราะหโดยการวิเคราะห  

เน้ือหา (Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถี่ ( Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบ 

การบรรยาย 

ตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยเร่ืองน้ีกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 351คน ซึ่งมีคุณลักษณะขอมูลทั่วไปเกี่ยว  

กับปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการ วิเคราะหโดย

การแสดงจํานวน และ รอยละ  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง

ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 178 50.71 

หญิง 173 49.29 

รวม 351 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน  178 

คน คิดเปนรอยละ 50.71 และเปนเพศหญิง จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 49.29 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 30 ป 108 30.77 

30 - 60 ป 161 45.87 

61 ปขึ้นไป 82 23.36 

รวม 351 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 30 - 60 ป จํานวน 

161 คน คิดเปนรอยละ 45.87 รองลงมาคือ มีอายุตํ่ากวา  30 ป จํานวน  108 คน คิดเปนรอยละ 30.77 

และมีอายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 23.36 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 62.39 

ปริญญาตรีขึ้นไป 132 37.61 

รวม 351 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 62.39 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป จํานวน

132 คน คิดเปนรอยละ 37.61 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

เกษตรกรรม/รับจาง 148 42.16 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 67 19.09 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 21.94 

อ่ืน ๆ  59 16.81 

รวม 351 100.00 
 

ตารางที่ 4.4 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง 

จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 42.17 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิด

เปนรอยละ 21.94 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ  19.09 และอาชีพอ่ืน ๆ 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 16.81 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 5,000 บาทลงมา 131 37.32 

5,001 - 10,000 บาท 115 32.76 

10,001 บาทขึ้นไป 105 29.92 

รวม 351 100.00 
 

จากตารางที่ 4 .5 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ตํ่ากวา 5,000 บาทลงมา จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ  37.32 รองลงมาคือ รายไดเฉลี่ยตอเดือน

5,001 - 10,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 32.76 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 บาท 

ขึ้นไปจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 29.91 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

การวิเคราะห การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

การมีสวนรวม 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการวางแผน 2.51 1.10 นอย 

2. ดานการตัดสินใจ 2.23 0.95 นอย 

3. ดานการรับผลประโยชน 3.53 0.56 มาก 

4. ดานการติดตามประเมินผล 2.45 1.00 นอย 

รวม 2.68 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละดาน 

พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก  ดานการรับผลประโยชน รองลงมาคือ ดานการวางแผน  ดาน

การติดตามประเมินผล และนอยที่สุดคือ ดานการตัดสินใจ ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน 
 

ดานการวางแผน 
การมีสวนรวม 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนพัฒนาตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

2.56 

 

1.27 

 

นอย 

2. ทานมีสวนรวมในการเสนอโครงการจัดต้ังกลุมอาชีพตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.57 

 

1.22 

 

นอย 

3. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานปรับปรุงเสนทางคมนาคม

ใหเปนโครงการถาวรขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

 

2.63 

 

1.22 

 

ปานกลาง 

4. ทานมีสวนในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับชุมชนในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร 

 

2.40 

 

1.27 

 

นอย 

5. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานที่สอดคลองกับความตอง  

การของชุมชนเพื่อใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่นนําไปจัดทํา

แผนพัฒนา 

 

 

2.41 

 

 

1.22 

 

 

นอย 

รวม 2.51 1.10 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .7 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน อยูในระดับ นอย เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแกขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานปรับปรุง

เสนทางคมนาคม ใหเปนโครงการถาวรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณ ” รองลงมาไดแก

ขอที่วา  “ทานมีสวนรวมในการเสนอโครงการจัดต้ังกลุมอาชีพตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ” 

และนอยที่สุด ไดแกขอที่วา  “ทานมีสวนในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับชุมชนในเขตอําเภอสนม  

จังหวัดสุรินทร” ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ 
 

ดานการตัดสินใจ 
การมีสวนรวม 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ทานไดรวมเสนอแนวทางพัฒนา  ชุมชนในการประชุมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1.34 

 

0.54 

 

นอยที่สุด 

2. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา  3 

ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.59 

 

1.36 

 

นอย 

3. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนยุทธ  

ศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.21 

 

1.19 

 

นอย 

4. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไปดําเนินงาน 

 

2.48 

 

1.25 

 

นอย 

5. ทานมีสวนรวมในการเสนอของบประมาณหรือขอรับสวัสดิการ 

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.53 

 

1.23 

 

นอย 

รวม 2.23 0.95 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .8 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ อยูในระดับ นอย เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแกขอที่วา ‘ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุใน

แผนพัฒนา  3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณ ” รองลงมา ไดแกขอที่วา  “ทานมีสวน

รวมในการเสนอ  ของบประมาณหรือขอรับสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  “ และนอย

ที่สุดไดแกขอที่วา “ทานไดรวมเสนอแนวทางพัฒนา ชุมชนในการประชุมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน 
 

ดานการรับผลประโยชน 
การมีสวนรวม 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ทานไดรับประโยชนจากการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

3.43 

 

0.88 

 

มาก 

2. ทานมีสวนรวมจากการอุดหนุนงานประเพณีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

3.81 

 

0.72 

 

มาก 

3. ทานมีสวนรวมในการเขาเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.87 

 

1.09 

 

ปานกลาง 

4. ทานไดรับประโยชนจากกองชางและกองสาธารณะสุขของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

3.69 

 

0.91 

 

มาก 

5. ทานไดรับประโยชนจากลานกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

3.86 

 

0.79 

 

มาก 

รวม 3.53 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 .9 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแกขอที่วา  “ทานไดรับประโยชนจากลานกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีปริมาณ” รองลงมา ไดแกขอที่วา  “ทานมีสวนรวมจากการอุดหนุน

งานประเพณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ” และนอยที่สุดไดแกขอที่วา  “ทานมีสวนรวมในการ

เขาเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล 
 

ดานการติดตามประเมินผล 
การมีสวนรวม 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ทานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 

2.55 

 

1.06 

 

นอย 

2. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาที่บรรจุในขอบังคับ

งบประมาณ 

 

2.32 

 

1.12 

 

นอย 

3. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบงานที่ดําเนินไปแลววาเปนไป

ตามความตองการของประชาชนและตรงตามวัตถุประสงค 

 

2.49 

 

1.09 

 

นอย 

4. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชงบประมาณ  ขององค 

การบริหารสวนตําบลวาเปนไปตามขอบังคับ 

 

2.40 

 

1.17 

 

นอย 

5. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบในการบริหารของผูบริหารวา

มีหลักธรรมาภิบาลหรือไม 

 

2.53 

 

1.23 

 

นอย 

รวม 2.45 1.00 นอย 
 

จากตารางที่ 4 .10 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล อยูในระดับ นอย เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแกขอที่วา  “ทานมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม  จังหวัดสุรินทรมีปริมาณ ” 

รองลงมาไดแกขอที่วา  “ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบในการบริหารของผูบริหารวามีหลักธรร

มา ภิบาล” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแกขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาที่

บรรจุในขอบังคับงบประมาณ” ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะหผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน โดยใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ย 2 กลุม ในเร่ือง เพศ และ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ของคาเฉลี่ยที่มีมากกวา 2 กลุม ในเร่ือง อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะ

เปรียบเทียบโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)  

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 1 ใชสถิติ t-test คือ กลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความเปนอิสระตอ

กัน ใชระดับความเชื่อมั่น 95 % ดังน้ัน จะเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 และ

นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปน้ี  

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชาย 178 2.70 0.71 ปานกลาง 

หญิง 173 2.66 0.78 ปานกลาง 

รวม 351 2.68 0.74 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4 .11 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามเพศ  อยูในระดับปานกลาง 

โดยเพศชายมีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาเพศหญิง 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมท้ัง 4 ดาน  ท่ีมีเพศ

ตางกัน 
 

เพศ n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 178 2.70 0.71 0.54 0.59 

หญิง 173 2.66 0.78   
 

 จากตารางที่ 4 .12 พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นโดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชาย 178 2.57 1.10 นอย 

หญิง 173 2.46 1.11 นอย 

รวม 351 2.51 1.10 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .13 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน จําแนกตามเพศ อยูในระดับ โดย เพศ

ชายมีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการวางแผนมากกวาเพศหญิง 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน  ท่ีมีเพศ

ตางกัน 
 

เพศ n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 178 2.57 1.10 0.94 0.35 

หญิง 173 2.46 1.11   
 

 จากตารางที่ 4 .14 พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชาย 178 2.31 0.91 นอย 

หญิง 173 2.15 0.98 นอย 

รวม 351 2.23 0.95 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .15 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ จําแนกตามเพศ อยูในระดับ นอย โดย

เพศชายมีสวนรวมตัดสินใจในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาเพศหญิง 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ ท่ีมีเพศ

ตางกัน 
 

เพศ n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 178 2.31 0.91 1.61 0.11 

หญิง 173 2.15 0.98   
 

 จากตารางที่ 4 .16 พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการตัดสินใจ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชาย 178 3.46 0.49 มาก 

หญิง 173 3.60 0.61 มาก 

รวม 351 3.53 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 .17 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามเพศ อยูในระดับ มาก 

โดยเพศหญิงมีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการรับผลประโยชน  

มากกวาเพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน ท่ีมี

เพศตางกัน 
 

เพศ n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 178 3.46 0.49 -2.44 0.02* 

หญิง 173 3.60 0.61   
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4 .18 พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชาย 178 2.48 0.96 นอย 

หญิง 173 2.43 1.05 นอย 

รวม 351 2.45 1.00 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .19 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล  จําแนกตามเพศ  อยูในระดับ

นอย โดย เพศชายมีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการติดตาม

ประเมินผล มากกวาเพศหญิง 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล 

ท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 178 2.48 0.96 0.41 0.68 

หญิง 173 2.43 1.05   
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4 .20 พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล ไมตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมี อายุ ตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 2 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ใชระดับความ

เชื่อมั่น 95% ดังน้ัน ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 108 2.59 0.73 นอย 

30 - 60 ป 161 2.89 0.68 ปานกลาง 

61 ปขึ้นไป 82 2.40 0.76 นอย 

รวม 351 2.68 0.74 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่  4.21 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอายุ อยูในระดับ ปานกลาง 

โดยประชาชนที่มีอายุ  30-60 ป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มากกวาประชาชนที่อายุตํ่ากวา 30 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 14.20 2 7.10 13.83 0.00* 

ภายในกลุม 178.64 348 0.51   

รวม 192.84 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.22 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 จึง

พิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน ท่ีมีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 

(X =2.59) 

30 - 60 ป 

(X =2.89) 

61 ปข้ึนไป 

(X =2.40) 

ตํ่ากวา 30 ป 

(X =2.59) 
- 0.30* 0.19 

30 - 60 ป 

(X =2.89) 
 - 0.48* 

61 ปขึ้นไป 

(X =2.40) 
  - 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.23 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 

2 คู ไดแกโดยประชาชนที่มีอายุ  30-60 ป แตกตางกับประชาชนที่มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป และประชาชน

ที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป ตางกับประชาชนที่มีอายุ  30-60 ป โดยประชาชนที่มีอายุ  30-60 ปมีสวนรวม

มากกวาประชาชนที่มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป และประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้นไป และนอกน้ันไมพบความ

ตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 108 2.24 0.98 นอย 

30 - 60 ป 161 2.89 1.01 ปานกลาง 

61 ปขึ้นไป 82 2.14 1.20 นอย 

รวม 351 2.51 1.10 นอย 
 

จากตารางที่ 4.24 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน  จําแนกตามอายุ อยูในระดับ นอย โดย  

ประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาก กวา

ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป และอาย ุ61 ปขึ้นไป ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน  

ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 42.02 2 21.01 19.06 0.00* 

ภายในกลุม 383.59 348 1.10   

รวม 425.61 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 25 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 จึงพิสูจน

รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน ท่ีมีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 

(X =2.24) 

30 - 60 ป 

(X =2.89) 

61 ปข้ึนไป 

(X =2.14) 

ตํ่ากวา 30 ป 

(X =2.24) - 0.65* 0.10 

30 - 60 ป 

(X =2.89) - - 0.75* 

61 ปขึ้นไป 

(X =2.14) - - - 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.26 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 

คู ไดแกโดยประชาชนที่มีอายุ 30-60 ป แตกตางกับประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป และประชาชนที่มี

อายุ 61 ปขึ้นไป ตางกับประชาชนที่มีอายุ  30-60 ป โดยประชาชนที่มีอายุ  30-60 ปมีสวนรวม

มากกวาประชาชนที่มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป และประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้นไป และนอกน้ันไมพบความ

ตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 108 2.02 0.79 นอย 

30 - 60 ป 161 2.54 0.92 นอย 

61 ปขึ้นไป 82 1.89 1.00 นอย 

รวม 351 2.23 0.95 นอย 
 

 จากตารางที่  4.27 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ อยูในระดับ นอย โดย

ประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาก กวา

ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป และประชาชนอาย ุ61 ปขึ้นไป ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ 

ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 29.90 2 14.95 18.35 0.00* 

ภายในกลุม 283.53 348 0.81   

รวม 313.42 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 28 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการตัดสินใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 จึงพิสูจน

รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.29 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ ท่ีมีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 

(X =2.02) 

30 - 60 ป 

(X =2.54) 

61 ปข้ึนไป 

(X =1.89) 

ตํ่ากวา 30 ป 

(X =2.02) - 0.52* 0.13 

30 - 60 ป 

(X =2.54)  - 0.65* 

61 ปขึ้นไป 

(X =1.89)   - 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.29 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการตัดสินใจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 

2 คู ไดแกโดยประชาชนที่มีอายุ  30-60 ป แตกตางกับประชาชนที่มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป และประชาชน

ที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป ตางกับประชาชนที่มีอายุ  30-60 ป โดยประชาชนที่มีอายุ  30-60 ปมีสวนรวม

มากกวาประชาชนที่มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป และประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้นไป และนอกน้ันไมพบความ

ตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 108 3.56 0.61 มาก 

30 - 60 ป 161 3.52 0.56 มาก 

61 ปขึ้นไป 82 3.51 0.46 มาก 

รวม 351 3.53 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่  4.30 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก 

โดยประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาก

ที่สุด รองลงมาคือ อายุ30 - 60 ป และนอยที่สุดคือ 61 ปขึ้นไป ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผล  

ประโยชน ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.10 2 0.05 0.16 0.85 

ภายในกลุม 108.12 348 0.31   

รวม 108.22 350    
 

 จากตารางที่ 4. 31 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 



 64 

ตารางท่ี 4.32 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 108 2.53 1.15 นอย 

30 - 60 ป 161 2.60 0.90 นอย 

61 ปขึ้นไป 82 2.07 0.90 นอย 

รวม 351 2.45 1.00 นอย 
 

 จากตารางที่  4.32 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามอายุ อยูในระดับ

นอย โดยประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มากกวาประชาชนที่อายุตํ่ากวา 30 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตาม

ประเมินผล ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 16.50 2 8.25 8.54 0.00* 

ภายในกลุม 336.06 348 0.97   

รวม 352.55 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 33 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.34 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล ท่ีมีอายุตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 

(X =2.53) 

30 - 60 ป 

(X =2.60) 

61 ปข้ึนไป 

(X =2.07) 

ตํ่ากวา 30 ป 

(X =2.53) - 0.07 0.46* 

30 - 60 ป 

(X =2.60)  - 0.53* 

61 ปขึ้นไป 

(X =2.07)   - 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.34 พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จํานวน 2 คู ไดแกโดยประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้นไป มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่มีอายุ

ตํ่ากวา 30 ป และประชาชนที่มีอายุ  30-60 ป โดยประชาชนที่มีอายุ  30-60 ปมีสวนรวมมากกวา

ประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้นไป และประชาชนที่มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่

อายุ 61 ปขึ้นไป นอกน้ันไมพบความตางเปนรายคู 
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สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ี ระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 3 ใชสถิติ t-test คือ กลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความเปนอิสระตอ

กัน ใชระดับความเชื่อมั่น 95 % ดังน้ัน จะเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 และ

นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปน้ี  

 

ตารางท่ี 4.35 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.59 0.66 นอย 

ปริญญาตรี 132 2.84 0.85 ปานกลาง 

รวม 351 2.68 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.35 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา อยูใน

ระดับปานกลาง และเมื่อแยกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

สวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา ประชาชนระดับการศึกษาตํ่า

กวาปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมท้ัง 4 ดาน  ท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.59 0.66 -2.90 0.00* 

ปริญญาตรี 132 2.84 0.85   
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4 .36 พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.43 1.07 นอย 

ปริญญาตรี 132 2.66 1.14 ปานกลาง 

รวม 351 2.51 1.10 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .37 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับ

นอย โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน ท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.43 1.07 -1.92 0.06 

ปริญญาตรี 132 2.66 1.14   
 

 จากตารางที่ 4 .38 พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนิน  

งานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน ไมตางกัน 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.13 0.92 นอย 

ปริญญาตรี 132 2.39 0.98 นอย 

รวม 351 2.23 0.95 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .39 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับ

นอย  โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ  ท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.13 0.92 -2.46 0.01* 

ปริญญาตรี 132 2.39 0.98   
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4 .40 พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนิน  

งานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการตัดสินใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 3.45 0.49 มาก 

ปริญญาตรี 132 3.67 0.62 มาก 

รวม 351 3.53 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 .41 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามระดับการศึกษา อยู

ในระดับมาก โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน ท่ีมี

ระดับการศึกษาตางกัน 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 3.45 0.49 -3.67 0.00* 

ปริญญาตรี 132 3.67 0.62   
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.42 พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนิน  

งานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.35 0.92 นอย 

ปริญญาตรี 132 2.64 1.11 ปานกลาง 

รวม 351 2.45 1.00 นอย 
 

 จากตารางที่ 4 .43 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามระดับการศึกษา 

อยูในระดับ นอย และเมื่อแยกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

ขึ้นไป มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาประชาชนที่มีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน  ในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล 

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 219 2.35 0.92 -2.53 0.01* 

ปริญญาตรี 132 2.64 1.11   
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.44 พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนิน  

งานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมี อาชีพ ตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 4 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ใชระดับความ

เชื่อมั่น 95% ดังน้ัน ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.45 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n Χ  S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม/รับจาง 148 2.50 0.66 นอย 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 67 2.52 0.67 นอย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 2.92 0.84 ปานกลาง 

อ่ืน ๆ  59 3.01 0.71 ปานกลาง 

รวม 351 2.68 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.45 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอาชีพอยูในระดับ ปาน

กลาง  โดยประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มากกวาประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว และ

อาชีพเกษตรกรรม/รับจาง ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

ท่ีมีอาชีพตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 17.16 3 5.72 11.29 0.00* 

ภายในกลุม 175.70 347 0.51   

รวม 192.84 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 46 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.47 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน ท่ีมีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อาชีพ 

เกษตรกรรม/

รับจาง

(X =2.50) 

คาขาย/ 

ธุรกิจสวนตัว 

(X =2.52) 

รับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

(X =2.92) 

อื่น ๆ  

(X =3.01) 

เกษตรกรรม/รับจาง 

(X =2.50) - 0.02 0.42* 0.51* 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

(X =2.52)  - 0.40* 0.49* 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(X =2.92)   - 0.09 

อ่ืน ๆ  

(X =3.01)    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.47 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

จํานวน 4 คู ไดแก  ประชาชนที่ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่ประกอบ

อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ เกษตรกรรม/รับจาง , ประชาชนที่ประกอบอาชีพ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และอาชีพ รับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่ประกอบ

อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ เกษตรกรรม/รับจาง , ประชาชนที่ประกอบอาชีพ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ มีสวนรวมแตกตางกับมากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นอกน้ันไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n Χ  S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม/รับจาง 148 2.21 1.05 นอย 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 67 2.24 1.10 นอย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 2.99 1.13 ปานกลาง 

อ่ืน ๆ  59 2.94 0.83 ปานกลาง 

รวม 351 2.51 1.10 นอย 
 

 จากตารางที่  4.48 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับ  นอย และ

เมื่อแยกตามอาชีพ พบวา  ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีสวนรวม  ในการดําเนินงาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.49 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน 

ท่ีมีอาชีพตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 46.65 3 15.55 14.24 0.00* 

ภายในกลุม 378.95 347 1.09   

รวม 425.61 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 49 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 จึง

พิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.50 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน ท่ีมีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อาชีพ 

เกษตรกรรม/

รับจาง

(X =2.21) 

คาขาย/ 

ธุรกิจสวนตัว 

(X =2.24) 

รับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

(X =2.99) 

อื่น ๆ  

(X =2.94) 

เกษตรกรรม/รับจาง 

(X =2.21) - - 0.03 - 0.78* - 0.73* 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

(X =2.24)  - - 0.75* - 0.70* 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(X =2.99)   - 0.05 

อ่ืน ๆ  

(X =2.94)    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.50 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

จํานวน 4 คู ไดแก  ประชาชนที่ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่ประกอบ

อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ เกษตรกรรม/รับจาง , ประชาชนที่ประกอบอาชีพ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และอาชีพ รับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่ประกอบ

อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ เกษตรกรรม/รับจาง , ประชาชนที่ประกอบอาชีพ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมแตกตางกับมากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว และอาชีพ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นอกน้ันไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n Χ  S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม/รับจาง 148 2.02 0.93 นอย 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 67 1.92 0.90 นอย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 2.62 0.99 ปานกลาง 

อ่ืน ๆ  59 2.60 0.65 นอย 

รวม 351 2.23 0.95 นอย 
 

 จากตารางที่  4.51 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับ  นอยและ

เมื่อแยกตามอาชีพ พบวา  ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีสวนรวม  ในการดําเนินงาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ ประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ประชาชนที่มีอาชีพ 

เกษตรกรรม/รับจาง และนอยที่สุดคือ ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.52 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ 

ท่ีมีอาชีพตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 33.00 3 11.00 13.62 0.00* 

ภายในกลุม 280.41 347 0.81   

รวม 313.42 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 52 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการตัดสินใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง

พิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.53 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ ท่ีมีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อาชีพ 

เกษตรกรรม/

รับจาง

(X =2.02) 

คาขาย/ 

ธุรกิจสวนตัว 

(X =1.92) 

รับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

( X =2.62) 

อื่น ๆ  

(X =2.60) 

เกษตรกรรม/รับจาง 

(X =2.02) - 0.10 0.60* 0.58* 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

(X =1.92)  - 0.70* 0.68* 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(X =2.62)   - 0.02 

อ่ืน ๆ  

(X =2.60)    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.53 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการตัดสินใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

จํานวน 4 คู ไดแก  ประชาชนที่ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่ประกอบ

อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ เกษตรกรรม/รับจาง , ประชาชนที่ประกอบอาชีพ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และอาชีพ รับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่ประกอบ

อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ เกษตรกรรม/รับจาง , ประชาชนที่ประกอบอาชีพ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ มีสวนรวมแตกตางกับมากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นอกน้ันไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n Χ  S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม/รับจาง 148 3.54 0.46 มาก 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 67 3.54 0.47 มาก 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 3.50 0.59 มาก 

อ่ืน ๆ  59 3.53 0.78 มาก 

รวม 351 3.53 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่  4.54 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับ

บอยคร้ัง และเมื่อแยกตามอาชีพ พบวา  ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง  และอาชีพคาขาย/

ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุดเทากัน รองลง  

มาคือ ประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และนอยที่สุดคือ ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตาม  

ลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.55 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผล  

ประโยชน ท่ีมีอาชีพตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.12 3 0.04 0.12 0.95 

ภายในกลุม 108.12 347 0.31   

รวม 108.22 350    
 

จากตารางที่ 4. 55 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.56 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n Χ  S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม/รับจาง 148 2.23 0.99 นอย 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 67 2.38 0.83 นอย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 2.56 1.05 นอย 

อ่ืน ๆ  59 2.96 0.99 ปานกลาง 

รวม 351 2.45 1.00 นอย 
 

 จากตารางที่  4.56 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับ

นอย และเมื่อแยกตามอาชีพ พบวา  ประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ  ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และนอยที่สุดคือ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง  

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.57 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตาม

ประเมินผล ท่ีมีอาชีพตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 23.82 3 7.94 8.38 0.00* 

ภายในกลุม 328.73 347 0.95   

รวม 352.55 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 57 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.58 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล ท่ีมีอาชีพตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

อาชีพ 

เกษตรกรรม/

รับจาง

(X =2.23) 

คาขาย/ 

ธุรกิจสวนตัว 

(X =2.38) 

รับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

( X =2.56) 

อื่น ๆ  

(X =2.96) 

เกษตรกรรม/รับจาง 

(X =2.23) - - 0.15 0.33 0.73* 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

(X =2.38) 

 

 - 0.18 0.58* 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(X =2.56)   - 0.40 

อ่ืน ๆ  

(X =2.96)    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.58 พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก  ประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนรวมแตกตางกับประชาชนที่

ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และเกษตรกรรม/รับจาง  โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และ เกษตรกรรม/รับจาง  

นอกน้ันไมพบความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมี รายได เฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 5 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ใชระดับความ

เชื่อมั่น 95% ดังน้ัน ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.59 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 131 2.52 0.62 นอย 

5,001 - 10,000 บาท 115 2.85 0.79 ปานกลาง 

10,001 บาทขึ้นไป 105 2.69 0.79 ปานกลาง 

รวม 351 2.68 0.74 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่  4.59 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  อยูใน

ระดับ ปานกลาง  โดย ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาก กวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001 บาท

ขึ้นไป และประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 4.60 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6.58 2 3.29 6.15 0.00* 

ภายในกลุม 186.27 348 0.54   

รวม 192.84 350    
 

 จากตารางที่ 4. 60 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.61 
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ตารางท่ี 4.61 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ต่ํากวา 5,000 บาท 

(X =2.52) 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =2.85) 

10,001 บาทข้ึนไป 

(X =2.69) 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 

(X =2.52) 
- 0.33* 0.17 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =2.85) 
 - 0.16 

10,001 บาทขึ้นไป 

(X =2.69) 
  - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.61 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0 .05 จํานวน 1 คู ไดแก  ประชาชน ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001-10,000 บาท ตางกับ

ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท โดยประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001-

10,000 บาท มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท และนอกน้ัน

ไมพบความตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.62 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 131 2.31 0.94 นอย 

5,001 - 10,000 บาท 115 2.65 1.19 ปานกลาง 

10,001 บาทขึ้นไป 105 2.62 1.16 ปานกลาง 

รวม 351 2.51 1.10 นอย 
 

 จากตารางที่  4.62 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูใน

ระดับนอย โดยประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท มีสวนรวมในการดําเนินงาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาก กวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001 บาทขึ้นไป และ

ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.63 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน  

ท่ีมรีายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 8.40 2 4.20 3.50 0.03* 

ภายในกลุม 417.21 348 1.20   

รวม 425.61 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 63 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.64 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการวางแผน ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ต่ํากวา 5,000 บาท 

(X =2.31) 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =2.65) 

10,001 บาทข้ึนไป 

(X =2.62) 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 

(X =2.31) - 0.34* 0.30 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =2.65)  - 0.03 

10,001 บาทขึ้นไป 

(X =2.62)   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.64 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการวางแผน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0 .05 จํานวน 1 คู ไดแก  ประชาชน ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001-10,000 บาท ตางกับ

ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท โดยประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001-

10,000 บาท มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท และนอกน้ัน

ไมพบความตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการตัดสินใจ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 131 2.09 0.88 นอย 

5,001 - 10,000 บาท 115 2.34 1.00 นอย 

10,001 บาทขึ้นไป 105 2.27 0.95 นอย 

รวม 351 2.23 0.95 นอย 
 

 จากตารางที่  4.65 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูใน

ระดับนอย โดยประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท มีสวนรวมในการดําเนินงาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 

บาทขึ้นไป และนอยที่สุดคือ ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.66 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ 

ท่ีมรีายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4.14 2 2.07 2.33 0.10 

ภายในกลุม 309.28 348 0.89   

รวม 313.42 350    
 

 จากตารางที่ 4. 66 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการตัดสินใจ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 131 3.38 0.52 ปานกลาง 

5,001 - 10,000 บาท 115 3.70 0.60 มาก 

10,001 บาทขึ้นไป 105 3.54 0.50 มาก 

รวม 351 3.53 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่  4.67 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

อยูในระดับ มาก และเมื่อแยกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา  ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5,001 - 10,000 บาท มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด รองลง  

มาคือ ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 บาทขึ้นไป และนอยที่สุดคือ ประชาชนที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.68 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผล  

ประโยชน ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6.36 2 3.18 10.86 0.00* 

ภายในกลุม 101.86 348 0.29   

รวม 108.22 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 68 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.69 
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ตารางท่ี 4.69 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการรับผลประโยชน ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน  ดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffé) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ต่ํากวา 5,000 บาท 

(X =3.38) 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =3.70) 

10,001 บาทข้ึนไป 

(X =3.54) 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 

(X =3.38) - 0.32* 0.16 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =3.70)  - 0.16 

10,001 บาทขึ้นไป 

(X =3.54)   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.69 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก  ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001-10,000 บาท ตาง

กับประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา  5,000 บาท โดยประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

5,001-10,000 บาท มีสวนรวม มากกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท และ

นอกน้ันไมพบความตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.70 แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 131 2.31 0.98 นอย 

5,001 - 10,000 บาท 115 2.71 0.99 ปานกลาง 

10,001 บาทขึ้นไป 105 2.35 1.00 นอย 

รวม 351 2.45 1.00 นอย 
 

 จากตารางที่  4.70 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล จําแนกตามรายได  เฉลี่ยตอ

เดือน อยูในระดับนอย โดยประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

10,001 บาทขึ้นไป และนอยที่สุดคือ ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.71 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตาม

ประเมินผล ท่ีมรีายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 11.64 2 5.82 5.94 0.00* 

ภายในกลุม 340.91 348 0.98   

รวม 352.55 350    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4. 71 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.72 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงผลการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ดานการติดตามประเมินผล ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffé) 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ต่ํากวา 5,000 บาท 

(X =2.31) 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =2.71) 

10,001 บาทข้ึนไป 

(X =2.35) 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 

(X =2.31) - 0.40* 0.03 

5,001 - 10,000 บาท 

(X =2.71)  - 0.36* 

10,001 บาทขึ้นไป 

(X =2.35)   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.72 พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก  ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001-10,000 บาท ตางกับ

ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา  5,000 บาท, ประชาชนที่มีรายได 10,001 บาทขึ้นไป

แตกตางกับประชาชนที่มีรายได 5,001-10,000 บาท โดยประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001-

10,000 บาท มีสวนรวมมากกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาทและประชาชน

ที่มีรายได 10,001 บาทขึ้น และนอกน้ันไมพบความตางเปนรายคู 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 ผูวิจัยไดต้ังคําถามแบบปลายเปด ( Open Ends Questionnaire) สําหรับใหผูตอบแบบ  

สอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  และใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และ

นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.73 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. การเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนิน  

งาน 

 

8 

2. ควรมีการวางแผนการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ใหเหมาะสม 6 

3. ควรมีการวางแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับงบประมาณ 5 

4. การวางแผนใหเหมาะสม ตามปญหา และความตองการของประชาชน 3 

5. อยากมีสวนรวมในการวางแผนการบริการสาธารณสุข 1 

 รวม 23 
 

จากตารางที่ 4.73 พบวา ประชาชนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนิน  

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน เรียงตาม 

ลําดับ ดังน้ีคือ 1) การเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน 

จํานวน 8 ราย 2) ควรมีการวางแผนการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ใหเหมาะสม  จํานวน 6 ราย 3) ควรมี

การวางแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับงบประมาณ  จํานวน 5 ราย 4) การวางแผนใหเหมาะสม 

ตามปญหา และความตองการของประชาชน  จํานวน 3 ราย และ 5) อยากมีสวนรวมในการวางแผน  

การบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.74 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

ตาง ๆ  

 

12 

2. ควรมีการทําประชาพิจารณ หรือการลงมติเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนกอนการตัดสินใจ 

 

10 

 รวม 22 
 

จากตารางที่ 4.74 พบวา ประชาชนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนิน  

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ ดังน้ีคือ  

1) ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการตาง  ๆ จํานวน 12 

ราย และ2) ควรมีการทําประชาพิจารณ หรือการลงมติเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน

การตัดสินใจ จํานวน 10 ราย 
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ตารางท่ี 4.75 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผล  

ประโยชน 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. ควรจัดทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการตาง  ๆ ที่เปนรูปธรรม

มากกวาสิ่งอ่ืนใด 

 

8 

2. ประชาชนไดรับประโยชน ทางดานการสงเสริมอาชีพ เชน การเกษตร และทาง 

ดานศิลปหัตถกรรม ตาง ๆ เชน  การทอผา ในบางสวน จึงควรมีการสนับสนุน

มากยิ่งขึ้น 

 

 

5 

3. ควรสนับสนุน และพัฒนาใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ หรือ

บริการดานสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น 

 

3 

 รวม 14 
 

 จากตารางที่ 4.75 พบวา ประชาชนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวม  ในการดําเนิน  

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน 

ดังน้ีคือ 1) ควรจัดทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการตาง  ๆ ที่เปนรูปธรรมมากกวา สิ่ง

อ่ืนใด จํานวน 8 ราย 2) ประชาชน ไดรับประโยชน ทางดานการสงเสริมอาชีพ เชน การเกษตร และ

ทางดานศิลปหัตถกรรมตาง  ๆ เชนการทอผา ในบางสวน จึงควรมีการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น จํานวน 

5 ราย และ3) ควรสนับสนุน และพัฒนาใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ หรือบริการดาน

สาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น จํานวน 3 ราย ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.76 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตาม

ประเมินผล 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. อยากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวมจริง ๆ 

เพราะจะไดผลงาน หรือโครงการที่ดี และเหมาะสม 

 

12 

2. โครงการตาง ๆ ที่ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการมา บางอยางก็

ใหผลประโยชนแกชาวบานดี แตบางโครงการก็ไมไดประโยชนเทาที่ควร 

 

10 

3. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนิน  

งานมากยิ่งขึ้น 

 

9 

4. ควรใชงบประมาณใหเหมาะสม 8 

 รวม 39 
 

จากตารางที่ 4.76 พบวา ประชาชนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนิน  

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล 

ดังน้ีคือ 1) อยากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวมจริง  ๆ เพราะจะ

ไดผลงาน หรือโครงการที่ดี และเหมาะสม จํานวน 12 ราย 2) โครงการตาง ๆ ที่ทางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดําเนินการมา บางอยางก็ใหผลประโยชนแกชาวบานดี แตบางโครงการก็ไมได

ประโยชนเทาที่ควร  จํานวน 10 ราย  3) ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น จํานวน 9 ราย และ 4) ควรใชงบประมาณใหเหมาะสม จํานวน 

8 รายตามลําดับ 

สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวม  ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดังน้ี 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวม ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรมากที่สุด  ไดแก ดานการติดตามประเมินผล  เร่ือง อยากใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวมจริง  ๆ เพราะจะไดผลงาน หรือโครงการที่ดี 

และเหมาะสม รองลงมา ดานการวางแผน เร่ือง การเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมใน

การวางแผนการดําเนินงาน ดานการตัดสินใจ เร่ือง ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการตาง  ๆ ดานการรับผลประโยชน  เร่ือง  ควรจัดทําใหประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมมากกวา สิ่งอ่ืนใด ตามลําดับ 
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ตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร 

แบบสัมภาษณ ( Interview) เปนเคร่ืองมือที่ใชสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ( Key Informant) 

คือ บุคลากรเทศบาลระดับสูง โดยผูใชสัมภาษณใชดุลยพินิจในการตอบ โดยผูวิจัยไดทําการ

สัมภาษณดวยตนเอง เร่ิมตนดวยปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบ ถาม และคําถามอันเปนโครง

รางโดยรวม 

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน  2) ดานการตัดสินใจ  3) 

ดานการรับผลประโยชน และ 4) ดานการติดตามประเมินผล โดยศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเชิง

ลึก ไดขอมูลดังน้ี 

1. ดานการวางแผน 

จากคําถามขอท่ี 1 ทานมีแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร อยางไร 

ทานท่ี 1 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรแจงขาวใหประชาชนไดเขารวมในการวางแผน งานกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน ที่

ตนเองไดมีสวนรวมใชในสาธารณะประโยชนน้ัน เชน ถนน หนทาง การไฟฟา นํ้าประปาใน

หมูบาน การปรับปรุงสะพานตาง ๆ  

ทานท่ี 2 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดเขารวมในการวางแผน เกี่ยวกับงานประมูลตาง ๆ ขององคการบริหารสวน

ตําบล เพื่อใหทุกคนไดมีสวนในการรับผิดชอบตอหมูบานของตนเอง จะไดมีความภาคภูมิใจ 

ทานท่ี 3 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรกําหนดในแผนงานในการใหประชาชนในทองถิ่นไดเขารวมวางแผน กิจกรรมเกี่ยวกับ

สาธารณะประโยชนของทองถิ่น เพื่อใหทุกคนเกิดความผูกพันและรับผิดชอบทรัพยสินศาะรณะ

สวนรวมรวมกัน จะไดชวยกันเปนหูเปนตาในการแกปยหาและปองกันปญหาตางในทองถิ่น  

ทานท่ี 4 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดเขารวมในกิจกรรมการวางแผน ทั้งในเร่ืองงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ

ตาง ๆ  
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ทานท่ี 5 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมการวางแผน ในเร่ืองงบประมาณในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล  

จากความเห็นของผูใหสัมภาษณ สรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินท ร ควรมีระเบียบปฏิบัติใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ในกิจ

กรรมการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

2. ดานการตัดสินใจ 

จากคําถามขอท่ี 1 ทานมีแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร อยางไร 

ทานท่ี 1 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดเขารวมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการดําเนินงานของเกี่ยวกับการประมูลถนน

หนทาง สวนสาธารณะ การปรับปรุงสะพาน ตาง ๆ เพื่อเปนการชวยตรวจสอบอีกแรง  

ทานท่ี 2 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดเขารวมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ที่สงผลตอการดําเนินงานของ

องคการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางการมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  

ทานท่ี 3 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรกําหนดในแผนงานในการใหประชาชนในทองถิ่นไดเขารวมในการตัดสินใจรวมกับเจาหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรวมวางแผนและตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงถาเกิดประเด็น

ปญหาในอนาคต ประชาชนจะไดเปนสวนหน่ึงในความรับผิดชอบน้ัน  

ทานท่ี 4 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดเขารวมในกิจกรรมการตัดสินใจในเร่ืองงบประมาณ งานบริหาร ตาง ๆ  

ทานท่ี 5 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมการตัดสินใจ ในเร่ืองงบประมาณในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล  

จากความเห็นของผูใหสัมภาษณ สรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

3. ดานการรับผลประโยชน 

จากคําถามขอท่ี 1 ทานมีแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร อยางไร 
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ทานท่ี 1 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดมีสวนรวมรับประโยชนที่เกิดจากการรวมวางแผน และตัดสินใจ เกี่ยวกับการ

ผลการประมูล งานสวนสาธารณะ งานปรับปรุงสะพานตาง ๆ  

ทานท่ี 2 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดรับรูในผลประโยชนที่ควรจะเปนจากนโยบายตาง ๆ ที่สงผลตอการดําเนินงาน

ขององคการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางการมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  

ทานท่ี 3 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรกําหนดในแผนงานในการใหประชาชนในทองถิ่นไดเขารวมในการตัดสินใจรวมกับเจาหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรวมวางแผนและตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงถาเกิดประเด็น

ปญหาในอนาคต ประชาชนจะไดเปนสวนหน่ึงในความรับผิดชอบน้ัน  

ทานท่ี 4 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนรวมในการรับประโยชนจากกิจกรรม ตาง ๆ ในชุมชน ในหมูบาน 

ทานท่ี 5 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนมีสวนรวมจากกิจกรรม ในเร่ืองงบประมาณในองคกรปกครองสวนทองถิ่น การ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล  

จากความเห็นของผูใหสัมภาษณ สรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินท ร ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการตัดสินใจเขารวม

ในการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

4. ดานการติดตามประเมินผล 

จากคําถามขอท่ี 1 ทานมีแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมิน 

ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร อยางไร 

ทานท่ี 1 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลที่เกิดจากการรวมวางแผน และตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการผลการประมูล งานสวนสาธารณะ งานปรับปรุงสะพาน ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน  

ทานท่ี 2 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนในการติดตามประเมินผลจากนโยบายตาง ๆ ที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวม เพื่อให

เห็นวาการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น ตองอาศัยซึ่งกันและกัน ในการสรางการมี

สวนรวมของคนในสังคม 
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ทานท่ี 3 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรกําหนดในแผนงานในการใหประชาชนในทองถิ่นไดเขารวมในการในการติดตามประเมินผล

รวมกับเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ทานท่ี 4 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนรวมในการติดตามประเมินผล และชวยเจาหนาที่ตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ใน

ชุมชน ในหมูบาน ที่เปนประโยชนของชุมชน จะไดรักษาทรัพยสินสาธารณะไวใหลูกหลานได 

ทานท่ี 5 ใหความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินท ร

ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และชวยติดตามงานที่เปนผลประโยชนของชุมชนเองดวย  

จากความเห็นของผูใหสัมภาษณ สรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล การดําเนินงาน กิจกรรม 

ที่เปนสวนรวม การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม ใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการทํางานได 

จากการสัมภาษณสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 4 ดาน  คือ 1) ดานการวางแผน   

2) ดานการตัดสินใจ  3) ดานการรับผลประโยชน และ 4) ดานการติดตามประเมินผล  เพื่อให

ประชาชนไดมีสวนรวมใน การดําเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหลักธรรมาภิบาล

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวย การรวมในการวางแผน การตัดสินใจ 

การรับผลประโยชน และตรวจสอบการทํางาน และมุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ซึ่งจะทําให

ไดรับความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานตาง ๆ เปนอยางดี สงผลใหการดําเนินงานดาน  ตาง 

ๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายในการทํางาน  และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น

อยางแทจริง 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ” น้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันโดยรวม และในแตละดาน จําแนกตามตัวแปรอิสระ และเพื่อศึกษา

ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 3 ,938 คน และหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยวิธี  

การเปดตารางสําเร็จของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

แบงชั้นใหไดตามจํานวนที่กําหนด  โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น  จํานวน 351 คน โดย

แบงเปนเพศชาย 178 คน และเพศหญิง 173 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยแบง

ออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่1 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด  (Close and Question) 

เกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 4 ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด  (Close and 

Question) เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ ดานการรับ

ผลประโยชน และดานการติดตามประเมินผล จํานวน 20 ขอ  ลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวน

ประเมินคา ( Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรต ( Likert Scale) และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม

ลักษณะปลายเปด (Open and question) เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 4 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

คือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

จํานวน 351 คน 
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การวิเคราะหขอมูล ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ใชการวิเคราะห โดยการ

แจกแจงคาความถี่ ( Frequency) คารอยละ ( percentage) ขอมูลระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ใชการทดสอบ t-test สําหรับ

ขอมูลจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา สวนขอมูลจําแนกตามอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ใชการทดสอบ F-test หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติผูวิจัยจะทําการ

วิเคราะหตอดวยวิธีหาความแตกตางรายคูของเชฟเฟ (Scheffé) และขอเสนอแนะจากผูตอบแบบ  

สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ใชการวิเคราะหโดยการวิเคราะหเน้ือหา ( Content Analysis) แลว

เรียงลําดับความถี่ (Frequency) 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  ประชาชนที่ตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน  178 คน คิดเปนรอยละ 5 0.71 และเปนเพศหญิง 

จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 4 9.29 โดยสวนใหญมีอายุ 30 - 60 ป จํานวน  161 คน คิดเปนรอยละ 

45.87 รองลงมาคือ มีอายุตํ่ากวา  30 ป จํานวน  108 คน คิดเปนรอยละ 30.77 และมีอายุ  61 ปขึ้นไป 

จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 23.36 ตามลําดับ  สวนในเร่ืองของระดับการศึกษาน้ัน พบวา สวน

ใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 62.39 และมีระดับการ  

ศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน132 คน คิดเปนรอยละ 37.61 สวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง 

จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 42.17 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิด

เปนรอยละ 21.94 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ  19.09 และอาชีพอ่ืน ๆ 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ  16.81 ตามลําดับ  และประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนมาก มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาทลงมา จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ  37.32 รองลงมาคือ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 32.76 และรายไดเฉลี่ย ตอ

เดือน 10,001 บาทขึ้นไปจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 29.91 ตามลําดับ 
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5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.68 และจําแนกในแตละดาน มีดังตอไปน้ี 

  1) ดานการวางแผน  อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหเปนโครงการถาวรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการเสนอโครงการ

จัดต้ังกลุมอาชีพตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนพัฒนาตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน

เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปจัดทําแผนพัฒนา  และนอยที่สุดคือ ทานมีสวนในการ

เสนอนโยบายเกี่ยวกับชุมชนในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตามลําดับ 

  2) ดานการตัดสินใจ  อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา  3 ป ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการเสนอของบประมาณหรือขอรับ

สวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นไปดําเนินงาน  ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนอยที่สุดคือ ทานไดรวมเสนอแนวทางพัฒนา  ชุมชนในการ

ประชุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามลําดับ 

  3)  ดานการรับผลประโยชน  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา  ทานไดรับประโยชนจากลานกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณมากที่สุด 

รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมจากการอุดหนุนงานประเพณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทานได  

รับประโยชนจากกองชางและกองสาธารณะสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทานไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และนอยที่สุดคือทานมีสวนรวมในการ

เขาเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามลําดับ 

  4) ดานการติดตามประเมินผล  อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.45 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ทานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทรมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบในการ

บริหารของผูบริหารวามีหลักธรรมาภิบาล  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบงานที่ดําเนินไปแลววา

เปนไปตามความตองการของประชาชนและตรงตามวัตถุประสงค  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การใชงบประมาณของเทศบาลวาเปนไปตามขอบังคับ  และนอยที่สุดคือ  ทานมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบแผนพัฒนาที่บรรจุในขอบังคับงบประมาณ ตามลําดับ 
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5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวม 

ของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน พบวา ประชาชนที่มีอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันจะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรที่ตางกัน 

ขอมูลเร่ืองอายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 โดยประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา  30 ป และประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้น

ไป แตกตางกับประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป และเมื่อทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน

รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา  30 ป และประชาชนที่มีอายุ  

61 ปขึ้นไป มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีอายุ 30 - 60 ป 

สวนระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนิน 

งานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสวน

รวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี 

ขอมูลดานอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 โดยประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/

ธุรกิจสวนตัว แตกตางกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพ

เกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว แตกตางกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และเมื่อ

ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวมนอยกวา

ประชาชนที่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ  

และในเร่ืองของรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มี

สวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร โดย  

รวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 โดยประชาชนที่มีรายได เฉลี่ยตอ

เดือนตํ่ากวา 5,000 บาท แตกตางกับประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท และเมื่อ

ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา 
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ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท 

สวนประชาชนที่มีเพศตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรที่ไมแตกตางกัน 

1) ดานการวางแผน พบวา ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน จะมี

สวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดาน

การวางแผน ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 โดยประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา  30 ป 

และประชาชนที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป ตางกับประชาชนที่มีอายุ 30 - 60 ป และเมื่อทําการวิเคราะหความ

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชน ที่มีอายุตํ่ากวา  30 ป 

และประชาชนที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป สวนในเร่ืองของ

อาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว แตกตางกับ

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว แตกตางกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และ เมื่อทําการวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/

รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวม

นอยกวาประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และในเร่ืองของรายไดเฉลี่ย ตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท แตกตางกับประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท 

และเมื่อทําการวิเคราะหความตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา 

ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท 

สวนประชาชนที่มีเพศ และระดับการศึกษาตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการวางแผน ที่ไมแตกตางกัน 

2) ดานการตัดสินใจ พบวา  ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน จะมี

สวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดาน

การตัดสินใจ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 โดย ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา  30 

ป และประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้นไป ตางกับประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป และเมื่อทําการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา  

30 ป และประชาชนที่มีอายุ  61 ปขึ้นไป มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป สวนใน

เร่ืองของระดับการศึกษา  พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการ
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ดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

และในเร่ืองของอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวน  

ตัว ตางกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง 

และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ตางกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และเมื่อทําการวิเคราะหความตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/

รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวม

นอยกวาประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ  

สวนประชาชนที่มีเพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการตัดสินใจ ที่ไมตางกัน 

3) ดานการรับผลประโยชน  พบวา  ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือนตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน ที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 โดย เพศ

หญิงมีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการรับผลประโยชน  มากกวา

เพศชาย ในเร่ืองของระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสวน

รวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี สวนในเร่ืองของรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา  

5,000 บาท แตกตางกับประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท และเมื่อทําการ

วิเคราะหความตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 

10,000 บาท 

สวนประชาชนที่มีอายุ และอาชีพตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน ที่ไมตางกัน 

4) ดานการติดตามประเมินผล  พบวา  ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการติดตามประเมินผล ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ 0.05 โดย ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป และประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป ตางกับประชาชนที่

มีอายุ 61 ปขึ้นไป บาท และเมื่อทําการวิเคราะหความตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟ

เฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา  30 ป และประชาชนที่มีอายุ  30 - 60 ป มีสวนรวมมาก  

กวาประชาชนที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป ในเร่ืองของระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
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สูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา ประชาชนที่

มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  สวนในเร่ืองของอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม/

รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ตางกับประชาชน ที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และเมื่อทําการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีอาชีพ

เกษตรกรรม/รับจาง และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีสวนรวมนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ 

และในสวนของรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท 

และประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 บาทขึ้นไป แตกตางกับประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 5,001 - 10,000 บาท และเมื่อทําการวิเคราะห ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ

ของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท และประชาชนที่  

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 บาทขึ้นไป มีสวนรวม นอยกวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5,001 - 10,000 บาท 

สวนประชาชนที่มีเพศ ตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ดานการรับผลประโยชน ที่ไมตางกัน 

5.1.4 ผลขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1) ดานการวางแผน เรียงลําดับดังน้ี 

   1.1) การเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการ

ดําเนินงาน 

   1.2)  ควรมีการวางแผนการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ใหเหมาะสม 

   1.3)  ควรมีการวางแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับงบประมาณ 

   1.4)  การวางแผนใหเหมาะสม ตามปญหา และความตองการของประชาชน 

   1.5)  อยากมีสวนรวมในการวางแผนการบริการสาธารณสุข 

  2)  ดานการตัดสินใจ เรียงลําดับดังน้ี 

   2.1) ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครง  

การตาง ๆ  

   2.2) ควรมีการทําประชาพิจารณ หรือการลงมติเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนกอนการตัดสินใจ 

  3)  ดานการรับผลประโยชน เรียงลําดับดังน้ี 

   3.1)  ควรจัดทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม

มากกวา สิ่งอ่ืนใด 
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   3.2) ประชาชน ไดรับประโยชน ทางดานการสงเสริมอาชีพ เชน การเกษตร 

และทางดานศิลปหัตถกรรม ตาง ๆ เชนการทอผา ในบางสวน จึงควรมีการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น 

   3.3) ควรสนับสนุน และพัฒนาใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ หรือ

บริการดานสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น 

  4) ดานการติดตามประเมินผล เรียงลําดับดังน้ี 

   4.1) อยากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม

จริง ๆ เพราะจะไดผลงาน หรือโครงการที่ดี และเหมาะสม 

   4.2) โครงการตาง ๆ ที่ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการมา บางอยาง

ก็ให ผลประโยชนแกชาวบานดี แตบางโครงการก็ไมไดประโยชนเทาที่ควร 

   4.3) ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 

   4.4)  ควรใชงบประมาณใหเหมาะสม 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร พบวา มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

5.2.1 การศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

ผลการศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร พบวา โดยรวมอยูในระดับบางคร้ัง ทั้งน้ี

อภิปรายผล ไดวา  ประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมอาจขาดความพรอมในเร่ืองของเศรษฐกิจ วัฒน  

ธรรม และความเต็มใจของประชาชนเอง จึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการมีสวนรวมอยูในระดับ

ดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ภูวนัย เกียงเอีย  ที่กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเกิด

จากพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ประชาชนตองมีความสามารถที่จะมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนตอง

มีศักยภาพที่จะ เขารวมในการดําเนินกิจการตาง ๆ 2) ประชาชนตองมีความพรอมที่จะเขามามี สวน

รวม คือประชาชนตองมีสภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามามีสวน

รวม 3) ประชาชนตองมีความประสงคจะเขารวม กลาวคือ ตองมีความเต็มใจเห็นประโยชน ในการ

เขารวม ตองมิใชเปนการบังคับโดยนัยหน่ึงนัยใด  และ 4) ประชาชนตองมีความเปนไปได ที่จะเขา

รวม กลาวคือ ประชาชนตองมีโอกาสที่จะเขารวม ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหแกประชาชนในการ

ตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมที่ตนตองการในระดับที่เหมาะสม ในระดับพื้นฐานทางการเมือง 
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แบงเปนรายดาน ในการอภิปรายผลตามลําดับไดดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 1 ดานการวางแผน  อยูในระดับนอย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 

ประชาชนขาดการสงเสริมแนวคิดในการมีสวนรวมดวยชวยกันในการพัฒนาทองถิ่นของตน จึงไม

รูวาจะกําหนดทิศทางหรือเปาหมายอยางไร เพื่อใหทองถิ่นของตนเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ (2532, หนา 98) ที่ใหความเห็นวา การพัฒนา ที่จะเปน

ผลดีและเปนธรรมน้ัน ประชาชนตองมีสวนรวมในการพัฒนา นับต้ังแตระยะเร่ิมตน ของการ

กําหนดเปาหมายและแนวทางของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดังกลาวยอมตองโอนออน ตอความ

แตกตางของทองถิ่น ตลอดจนแนวทางการพัฒนายอมตองอยูภายใตการควบคุม และตัดสินใจของ

ประชาชนเจาของทองที่อยางมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันยกานต สะดีวงษ  ที่ทํา

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบล  : 

ศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบลกาบิน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย 

พบวา คาเฉลี่ยมากที่สุดในแตละดานก็คือ ดานการวางแผน ไดแก ทานไดเขารวมประชุมกับคณะ  

กรรมการพัฒนา อบต. ดานการบริหารงบประมาณและพัสดุ ไดแก ทานไดเสนอของบประมาณจาก 

อบต. และดานการตรวจสอบและควบคุม ไดแก ทานไดเขาไป มีสวนรวมในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ย่ิงยศ พันธุเอี่ยม  ที่

ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

หวยกะป จังหวัดชลบุรี” จากผลการศึกษาพบวา  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหาร  

งานของ องคการบริหารสวนตําบล ในดานการกําหนดนโยบาย และแผนงานอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุดเปนรายขอ  พบวา  ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงาน

ปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหเปนโครงการถาวรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณมากที่สุด  

ทั้งน้ี อาจเปนเพราะปจจัยทางสังคมของประชาชนที่ตองการความสะดวกทางดานคมนาคม ไมวาจะ

เปนการเดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพ ทําธุรกิจ ติดตองานราชการ เปนตน ดังน้ัน ประชาชนจึงมี

แรงจูงใจที่จะนําเสนอแผนงาน โดยชักชวนเพื่อนบาน และประสานกับผูนําชุมชน ตลอดจนปราชญ

ชาวบานที่เคารพนับถือเพื่อหาทางแกปญหาดังกลาวน้ี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภฤกษ โรจน

ธรรม ที่ไดกลาวถึงปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนสรุปไดดังน้ี  1) ปจจัยสวนบุคคล เชน รายได 

ระดับการศึกษา สถานภาพสวนบุคคล  2) ปจจัยทางสังคม เชน การไดรับความรู การชักชวน จาก

เจาหนาที่ของรัฐ การชักชวนจากเพื่อนบาน ความเชื่อถือตอผูนําในหมูบาน ความตองการความ  

สัมพันธที่ดีกับเพื่อนบานความตองการยอมรับนับถือ 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนรายขอ พบวา  ทานมีสวนในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับ

ชุมชนในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร มีปริมาณนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประชาชนมีพื้นฐาน
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ความเชื่อที่แตกตาง มีความรู ความสามารถ และรูปแบบทางดานการปฏิบัติไมเหมือนกัน ดังน้ัน จึง

เปนอุปสรรคตอการเสนอนโยบายที่ถูกยอมรับอยางเปนสากล เพราะแตละคนก็คาดหวังวาคนอ่ืนจะ

เขาใจถึงนโยบายของตนที่ตอบสนองความเชื่อ ความรู ความสามารถ และรูปแบบทางดาน การ

ปฏิบัติของตน บรรยากาศเชนน้ีจึงทําใหเกิดความกลัวที่จะเสนอนโยบายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ทิพวรรณ สุขสุพันธ  ที่ไดสรุปปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน คือ 

บุคคลและกลุมบุคคลจะเลือกวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง นอกจากน้ี

พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลบางคร้ังมีรากฐานมาจากประสบการณที่ผิดปกติ บุคคลหรือ

กลุมชอบปฏิบัติตอผูอ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอ่ืน นิสัยและประเพณีบุคคลหรือกลุมบุคคล

มักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะทางที่เกี่ยวกับจํานวนและชนิดของ

โอกาส ซึ่งโครงสรางของสังคมเอ้ืออํานวยใหไดเขามามีสวนรวมในการกระทําเชนน้ันเทาที่พวกเขา

ไดรับรูมา  

2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 2 ดานการตัดสินใจ  อยูในระดับนอย  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

สาเหตุ 2 กระการ ประการแรก กลุมของประชาชนในพื้นที่อาจขาดศักยภาพในดานการทํางานที่

ตองใชความรู ความเขาใจ ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอ ประการที่สอง กลุมของ

ประชาชนในพื้นที่อาจมีความรู ความสามารถ แตขาดโอกาสที่จะเขารวมประชุม เพื่อตัดสินใจหรือ

กําหนดกิจกรรมที่ตนตองการ เน่ืองจากระบบการบริหารขาดการกระจายอํานาจในจุดน้ี ทําให

ประชาชนไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจไดอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ภูวนัย 

เกียงเอีย ที่กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ  1) ประชาชนตองมี

ความสามารถที่จะมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนตองมีศักยภาพที่จะ เขารวม ในการดําเนินกิจการ

ตาง ๆ 2) ประชาชนตองมีความพรอมที่จะเขามามีสวนรวม คือ ประชาชน ตองมีสภาพทางเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม  3) ประชาชนตองมีความประสงคจะเขา

รวม กลาวคือ ตองมีความเต็มใจเห็นประโยชนในการเขารวม ตองมิใชเปนการบังคับโดยนัยหน่ึงนัย

ใด และ 4) ประชาชนตองมีความเปนไปไดที่จะเขารวม กลาวคือ ประชาชนตองมีโอกาสที่จะเขา

รวม ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหแกประชาชนในการตัดสินใจ  และกําหนดกิจกรรมที่ตนตองการ

ในระดับที่เหมาะสม ในระดับพื้นฐานทางการเมือง นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะนุช 

แสงวุธ ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น : ศึกษากรณี

ตําบลนางาม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา  ปญหาที่พบ คือ ผูที่เกี่ยวของกับ

องคการบริหารสวนตําบลจะมีระดับการมีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น รับรู และ

เขาใจระบบการวางแผนมากกวาประชาชน ทําใหการพัฒนาทองถิ่นไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจากประชาชน ประชาชนขาดความรูความเขาใจ ขาดวิสัยทัศนใน
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การมีสวนรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหาร สวนตําบลจะตองใหความสําคัญตอการเปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทุกขั้นตอน โดยการสรางแรงจูงใจชี้นําให

ประชาชนอยากเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน พัฒนาทองถิ่นใหมากที่สุด แตไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  นิมิต สุขแยง  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ประชาชน มีระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบล อยูในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุดเปนรายขอ พบวา  ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อ

บรรจุในแผนพัฒนา  3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ประชาชนมีความสัมพันธกับผูนําหรือเจาหนาที่ จึงมีโอกาสเขารับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู 

ความเขาใจ และรวมเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา  3 ป ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ไชย พรหมศรี  ที่ไดกลาวถึง ปจจัยการมีสวนรวมวา มี

หลายประการ สรุปไดดังน้ี คือ  ดานความรู ความเขาใจ ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนํา ดาน

การติดตอกับเจาหนาที่ ดานความคาดหวังวาจะไดรับผลประโยชน ดานโอกาสในการฝกอบรม และ

ดานความผูกพัน 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนรายขอ พบวา ทานไดรวมเสนอแนวทางพัฒนาชุมชน ใน

การประชุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีปริมาณนอยที่สุด  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประชาชนสวน

ใหญคิดวาตนเองทําไดเพียงเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา  3 ป ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แตแนวทางพัฒนาชุมชนเปนเร่ืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะ

เปนการพิจารณาถึงกําลังเงิน กําลังคน หนาที่รับผิดชอบของทองถิ่น ตามที่รัฐบาล ไดประกาศไว ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย หิรัญโต  ที่ไดกลาววา  เมื่อรัฐบาลไดกระจายอํานาจใหหนวยการ

ปกครองทองถิ่นแลว  องคการปกครองทองถิ่นน้ันก็มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแก

ประชาชนและทองถิ่น  ทั้งน้ี หลักการที่จะกําหนดวาหนาที่ใดควรใหหนวยการปกครองทองถิ่น

รับผิดชอบดําเนินการ  โดยใหขอพิจารณา  ดังตอไปน้ี  1) การพิจารณาถึงกําลังเงิน  กําลังงบประมาณ  

เพราะในทองถิ่นหลายแหงยังประสบกับปญหาการขาดแคลนงบประมาณ  ไมสามารถดําเนินงาน

ตามหนาที่รับผิดชอบที่กวางขวางเกินกําลังของตนได 2)  การพิจารณาถึงกําลังคน  กําลังความ  

สามารถของอุปกรณ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เพราะกําลังคน  และเคร่ืองมือใช เปนปจจัยที่สําคัญในการ

ดําเนินการบริหารทองถิ่นใหไดทั่วถึง และ 3) หนาที่รับผิดชอบของทองถิ่น  ควรที่จะเปนเร่ืองที่เปน

ประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริง  หากกิจการน้ันเกินกวาภาระหรือเปนนโยบายซึ่งรัฐบาลตองการ

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไมควรมอบใหทองถิ่นดําเนินการ  เชน  การศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาหรืองานทะเบียนที่ดิน ที่สาธารณะ เปนตน 
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 3 ดานการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก  ทั้งน้ี อาจ

เปนเพราะประชาชนมีความเขาใจตรงกันวารูปแบบและประเภทของการมีสวนรวมน้ัน ประชาชน

จะตองไดรับผลประโยชนกันถวนหนาจากเงินที่รัฐบาลจัดหามาใหเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ไพรัตน เตชะรินทร  ที่กลาวถึงรูปแบบและประเภทของ การมีสวนรวม 

ดังน้ี 1) องคกรประชาชนที่จัดต้ังขึ้นมา อยางไมเปนทางการ มีการรวมตัวเพื่อรวมกัน ทําประโยชน

ตอสวนรวม และ 2) องคกรประชาชนที่จัดต้ังขึ้นมาอยางเปนทางการตัวแทนบุคคลหรือตัวแทนของ

องคการเอกชนเขารวมเปนคณะกรรมการในรูปแบบตาง ๆ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

บุญมา แสงกลา  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน” จาก

การศึกษาพบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น จากการ  

ศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการ

ปกครองสวนทองถิ่นในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุดเปนรายขอ  พบวา  ทานไดรับประโยชนจากลานกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณมากที่สุด  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประชาชนทุกคนในชุมชนมี

จิตสํานึกรวมกันวาตนเองคือหน่ึงในผูรวมรับประโยชน หรือมีสิทธิในการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น

น้ีดวยกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบลแบบมีสวนรวมของ 

โกวิทย พวงงาม  ขอหน่ึงที่กลาววา การรวมรับประโยชน  คือ ประชาชนทุกคนจะไดรับประโยชน

จากการปฏิบัติรวมกันและ ทุกคนก็ตองรักษาประโยชนที่ไดน้ีใหไดรับตลอดไป 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนรายขอ  พบวา  ทานมีสวนรวมในการเขาเปนคณะกรรม  

การพิจารณาแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีปริมาณนอยที่สุด  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ประชาชนไมเขาใจในบทบาทภาระหนาที่ของการปกครองสวนทองถิ่น กอใหเกิดความเบื่อหนาย

และไมใหความสนใจกับการมีสวนรวมในการเขาเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  อนันต อนันตกูล  ที่อธิบายวา  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นของไทย ไมแตกตางไปจากการปกครองสวนทองถิ่นของประเทศที่กําลังพัฒนาทั้ง  

หลาย กลาวคือ ยังคงประสบปญหาการปกครองทองถิ่นอยูบาง ปญหาสําคัญในการปกครอง สวน

ทองถิ่นคือ การปกครองทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบันทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนองคกรบริหาร สวน

จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสาวนตําบล หรือแมแตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนองคกร ที่มีรูปแบบ

ใหมและใชอยูในเขตที่เจริญที่สุดตางก็ประสบกับอุปสรรคและปญหาที่มากมาย หลายดาน ซึ่งมีผล

ทําใหประชาชนไมเขาใจในบทบาทภาระหนาที่ของการปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความเบื่อ

หนายและไมใหความสนใจกับการปกครองสวนทองถิ่นในที่สุดปลอยให คณะบุคคลเพียงไมกี่คน
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รับผิดชอบงานของทองถิ่น ผูรับผิดชอบงานน้ี ก็จะบริหารงาน ใหเปนไปตามอําเภอใจของตนเอง 

ยิ่งกวาน้ันผูบริหารหรือผูนําบางรายยังกระทําการแสวงหาผลประโยชน เพื่อตนเองและพวกพอง

มากกวาที่จะรับผิดชอบงานของทองถิ่นตน 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 4 ดานการติดตามประเมินผล อยูในระดับแทบไมเคย  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประชาชนขาดการศึกษา และการชักชวนจากเจาหนาที่ของรัฐ ปราชญชาวบาน 

หรือเพื่อนบานในชุมชน ซึ่งถือวาเปนปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ศุภฤกษ โรจนธรรม ที่ไดกลาวถึงปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนไววา  1) ปจจัย

สวนบุคคล เชน รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสวนบุคคล  2) ปจจัยทางสังคม เชน การไดรับ

ความรู การชักชวนจากเจาหนาที่ของรัฐ การชักชวนจากเพื่อนบาน ความเชื่อถือตอผูนําในหมูบาน 

ความตองการความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนบาน ความตองการยอมรับนับถือ แตไมสอดคลองกับงาน  

วิจัยของ ณิสรา บุญเฉลิม  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับคอนขางสูง 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุดเปนรายขอ พบวา  ทานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ประชาชนบางสวนมีการศึกษา จึงความสามารถในการติดตามประเมินผลงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น หรือบางคนอาจไดรับการฝกอบรมจึงมีความสามารถติดตามประเมินผลงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิพวรรณ สุขสุพันธ ที่สรุปวา ปจจัยที่

มีผลตอการมีสวนรวมจําแนกออกไดเปน 2 ดาน ดังน้ี  1) ปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคล เชน เพศ 

อายุ รายได ขนาดของครอบครัว การศึกษา การเปนสมาชิกกลุม เปนตน และ 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ  

และสังคม เชน การไดรับโอกาสในการฝกอบรม ตองการความยอมรับนับถือ ความคาดหวังวาจะ

ไดรับประโยชนเปนตน 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนรายขอ พบวา ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบแผน  

พัฒนา ที่บรรจุในขอบังคับงบประมาณ มีปริมาณนอยที่สุด  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประชาชนคิดวา การ

ตรวจสอบแผนพัฒนาที่บรรจุในขอบังคับงบประมาณน้ันไมใชหนาที่ของตน และคิดวา จะเสียเวลา

ไปทําไม ทําแลวก็ไมไดผลประโยชนตอบแทนเพราะไมใชเจาหนาที่ แมรัฐบาลจะใชมาตรการ

บังคับใหประชาชนเขาไปรวมตรวจสอบแผนพัฒนาดังกลาว ผลลัพธที่ไดนาจะเปน ที่พอใจใน

ชวงแรก แตอาจลมเหลวในระยะยาว เพราะขาดความรวมมือจากประชาชน ซึ่งสอดคลองกับแนว  

คิดของ ภูวนัย เกียงเอีย  (2546, หนา 20) ที่อธิบายวา รูปแบบของการมีสวนรวมแบบบังคับ (Coer 

cive) ซึ่งเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินการตามนโยบายของรัฐภายใตการจัดการ โดยเจาหนาที่
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รัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบน้ีเปนรูปแบบที่ผูกระทําไดรับผลในทันที แตจะไมไดผลใน

ระยะยาวและมักจะมีผลเสียที่ไมไดรับ การสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด  แตไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  มณี มากขาว  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชน ตอการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง” ผลการวิจัยพบวา 

ระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการดานการตรวจสอบของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนํา

โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาประจําปขององคการบริหาร สวนตําบลไปจัดทํา

ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปมีผูเขารวมจํานวน 137 คน โดยมีผูมีสวนรวมอยูในระดับปาน

กลาง คิดเปนรอยละ 35.04 

5.2.2 การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน  พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉลี่ยตอเดือนตางกันจะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทรท่ีแตกตางกัน  สวนประชาชนท่ีมีเพศตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรท่ีไมแตกตางกัน 

  1. จากสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ที่วา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน ผลการวิจัยพบวา  

ประชาชนที่มีเพศตางกัน จะมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทรที่ไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว จากผลการวิจัย จะ

เห็นไดวา ความแตกตางทางเพศ ไมมีผลแตกตางตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประชาชนใน

เขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ทั้งชายและหญิงตางมีความรู ความเขาใจ และ มีทัศนคติที่ตรงกันวา 

ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทรได ทุกคนในชุมชนทั้งชายและหญิงจึงอาศัยชองทางน้ี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเอง  ครอบครัว และคนในชุมชน เพื่อใหเกิดการบรรลุเปาหมายรวมกันในระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

จํานง ไพโรจน ที่กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนมีโอกาสไดแสดง  

ออกทางพฤติกรรมรวมกับชุมชน ซึ่งเร่ิมจากการที่ประชาชนเขาใจสภาพที่แทจริงของชุมชนและ

เห็นชองทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นได เมื่อประชาชน กลุมใดกลุมหน่ึงมีความคิดเห็น

สอดคลองกันก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมรวมในลักษณะตาง ๆ เชน รวมคิดแกปญหา หาทางเลือก

ในการแกปญหา และตัดสินใจดําเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค
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รวมกัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีป คงเทียน  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวม

ของประชาชนตอการบริหารองคการสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ”  ผลการ 

วิจัยพบวา  ภูมิหลังของประชาชนที่มีเพศตางกัน  มีสวนรวมตอการบริหารองคการสวนตําบลเปร็ง  

อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  ไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระอนุกูล  

ศรีปจฉิม  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการบริหารสวน

ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศตางกัน มีสวน

รวมในการดําเนินงานองคการบริหาร สวนตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไมแตกตาง

กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนิดา ไสยรส ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนที่มีเพศตางกันมีสวนรวม ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชัยวารี ไมแตกตางกัน  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ  นฤชิต ชูชวย  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา  

ประชาชนที่มีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลยางตลาด อําเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมไมแตกตางกัน 

  2.  จากสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 ที่วา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน  ผลการวิจัยพบวา  

ประชาชนที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา  ความแตกตางทางอายุ มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ความแตกตางทางอายุเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ไมวาจะเปนการอบรมฝกฝน การถูก

ยอมรับนับถือทางดานประสบการณการทํางาน ซึ่งคนที่มีอายุมากกวามักจะถูกยอมรับ นับถือมาก  

กวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิพวรรณ สุขสุพันธ  ที่สรุปไววา  ปจจัยที่มีผลตอ การมีสวนรวม

จําแนกออกไดเปน 2 ดาน คือ 1) ปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคล เชน เพศ อายุ รายได ขนาดของ

ครอบครัว การศึกษา การเปนสมาชิกกลุม เปนตน และ 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ และสังคม เชน การ

ไดรับโอกาสในการฝกอบรม ตองการความยอมรับนับถือ ความคาดหวังวา จะไดรับประโยชนเปน

ตน นอกจากน้ี นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณิสรา บุญเฉลิม  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมี

สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปา
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ตอง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม ไดแก เพศ อายุ และอาชีพ มี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิมิต สุขแยง ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอ

การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแมกา อําเภอสันปา

ตอง จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบล และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทวีป  คงเทียน ที่ทําการวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการบริหารองคการสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ”  ผลการวิจัย

พบวา ภูมิหลังของประชาชนที่มีอายุตางกัน  มีสวนรวมในการบริหารองคการตําบลเปร็ง  แตกตาง

กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนิดา ไสยรส ที่ทําการวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา  

ประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานแตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อภิรัฐ จินาพร  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารทองถิ่น : ศึกษา

กรณีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบวา อายุ

แตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการ มีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารสวนทองถิ่น  

  3.  จากสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3 ที่วา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน ผล  

การวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว จากผล การ

วิจัยจะเห็นไดวา  ความแตกตางทางระดับการศึกษา มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ความแตกตางทางการศึกษาเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน  

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เพราะคนมีการศึกษาที่ดีกวา

มักจะมีศักยภาพที่จะเขารวมในการดําเนินกิจการตาง ๆ ที่มากกวา ความเปนไปไดที่จะ เขารวม

มากกวาเน่ืองจากมีความสามารถในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของการศึกษา

ทางการเมืองที่ดีกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ภูวนัย เกียงเอีย  ที่กลาววา การมี สวนรวมของ

ประชาชนเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ประชาชนตองมีความสามารถที่จะมี สวนรวม กลาวคือ 

ประชาชนตองมีศักยภาพที่จะ เขารวมในการดําเนินกิจการตาง ๆ 2) ประชาชนตองมีความพรอมที่

จะเขามามีสวนรวม คือ ประชาชนตองมีสภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปดโอกาส

ใหเขามามีสวนรวม  3) ประชาชนตองมีความประสงคจะเขารวม กลาวคือ ตองมีความเต็มใจเห็น
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ประโยชนในการเขารวม ตองมิใชเปนการบังคับโดยนัยหน่ึงนัยใด  4) ประชาชนตองมีความเปนไป

ไดที่จะเขารวม กลาวคือ ประชาชนตองมีโอกาสที่จะเขารวม ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหแก

ประชาชนในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมที่ตนตองการในระดับ ที่เหมาะสม ในระดับพื้นฐาน

ทางการเมือง นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ  นิมิต สุขแยง  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวน

รวมของประชาชนที่มีตอการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวน

ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการบริหาร  

งานขององคการบริหารสวนตําบล และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทวีป คงเทียน ที่ทําการวิจัยเร่ือง  

“การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารองคการสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทร  

ปราการ” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันที่อยูในอําเภอบางบอตางกัน  มีสวน

รวมในการบริหารองคการตําบลเปร็ง  แตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  พระอนุกูล  

ศรีปจฉิม  ที่ทําการวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการบริหารสวน

ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ” ผลการวิจัยพบวา  ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตาง  

กัน มีสวนรวมโดยรวมและรายดานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  รัชนิดา ไสยรส  ที่ทํา

การวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์

ชัย จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนิน  

งานแตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  อภิรัฐ จินาพร  ที่ทํา การวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวม

ของประชาชนตอการบริหารทองถิ่น : ศึกษากรณีองคการบริหาร สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบวา  การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการมี

สวนรวมของประชาชนตอการบริหารสวนทองถิ่น  

  4. จากสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4 ที่วา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมใน

การดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน ผลการวิจัย

พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย  

รวม ทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา  

ความแตกตางทางอาชีพ มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะอาชีพเปนปจจัยที่สงผลตอการ มี

สวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เน่ืองจาก

อาชีพเปนตัววัดความรู ความสามารถ ความชํานาญ และแรงจูงใจที่จะเขาไปมีสวนรวม ในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แรงจูงใจดังกลาวอาจจะเกิดจากการมีสวนได สวนเสีย

ทางดานอาชีพของตนเอง เชน อาจเกิดปญหาดานการประกอบอาชีพจึงเขารวมเพื่อหาทางแกปญหา
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ของตนเอง หรือเขารวมเพราะเห็นวานโยบายของรัฐบาลเอ้ือตอผลประโยชนและอํานาจของตนเอง 

เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ภูวนัย เกียงเอีย  (2546, หนา 20) ที่กลาวถึงรูปแบบ การมีสวน

รวมของประชาชนไววา  1) การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous) ซึ่งเปนไป โดยการอาสา  

สมัคร หรือการรวมตัวกัน เพื่อแกปญหาของตนเองโดยเปนการกระทําที่ไมไดรับ การชวยเหลือจาก

ภายนอก ซึ่งเปนรูปแบบที่เปนเปาหมาย  2) การมีสวนรวมแบบชักนํา (Induced) ซึ่งเปนการเขารวม

โดยความตองการเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ณิสรา บุญเฉลิม  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานภูมิ

หลังทางสังคม ไดแก เพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม และความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการบริหารงาน  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทวีป คงเทียน ที่ทําการวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารองคการสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ”  ผลการวิจัยพบวา  ประชาชน 

ที่มีอาชีพตางกันที่อยูในอําเภอบางบอตางกัน  มีสวนรวมในการบริหารองคการตําบลเปร็ง  แตกตาง

กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  อภิรัฐ จินาพร  ที่ทําการวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวมของประชาชน

ตอการบริหารทองถิ่น : ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบวา  อาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการมีสวนรวม

ของประชาชนตอการบริหารสวนทองถิ่น 

  5. จากสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 5 ที่วา ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมใน

การดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตางกัน ผลการวิจัย

พบวา ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไวจากผล  การ

วิจัยจะเห็นไดวา ความแตกตางทางรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

รายได ที่ตางกันของประชาชน อาจมีผลตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเขต อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เน่ืองจากอาชีพเปนตัวกําหนดสถานภาพของบุคคล และ

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจทางครอบครัวและสังคม ครอบครัวที่มีฐานเศรษฐกิจที่ดีกวา มักจะไดการ

ไดรับโอกาสในการฝกอบรม มีความตองการความยอมรับนับถือ ความคาดหวังวาจะไดรับ

ประโยชนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ทิพวรรณ สุขสุพันธ  (2535, หนา 36) ที่สรุปไววา 

ปจจัยที่มีผล ตอการมีสวนรวมจําแนกออกไดเปน 2 ดาน ดังน้ี  1) ปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคล 

เชน เพศ อายุ รายได ขนาดของครอบครัว การศึกษา การเปนสมาชิกกลุม เปนตน 2) ปจจัยดาน
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เศรษฐกิจและสังคม เชน การไดรับโอกาสในการฝกอบรม ตองการความยอมรับนับถือ ความ

คาดหวังวาจะไดรับประโยชน เปนตน  นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ  นิมิต สุขแยง  ที่ทํา

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล : 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยดานภูมิหลังทางสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล และสอดคลองกับงานวิจัยของ  

ทวีป คงเทียน ที่ทําการวิจัยเร่ือง  “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารองคการสวนตําบล

เปร็ง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีรายไดตอเดือนตางกันที่

อยูในอําเภอบางบอ  มีสวนรวมในการบริหารองคการตําบลเปร็ง  แตกตางกัน  และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อภิรัฐ จินาพร ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารทองถิ่น : 

ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย

พบวา รายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหาร

สวนทองถิ่น 

5.2.3 การศึกษาวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ในการ

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

  1) ดานการวางแผน  ความถี่สูงสุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนมี

สวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ขาดการเชื่อมโยงกับประชาชนในการใหความรู ความเขาใจ วิสัยทัศนที่

ดีในการ มีสวนรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น เมื่อประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศน 

แรงจูงใจ ก็พลอยขาดไปดวย การรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนกับ

ประชาชน ในการรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่นจึงเกิดขึ้นไดนอยมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   

ปยะนุช แสงวุธ  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น : 

ศึกษากรณีตําบลนางาม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่พบ คือ ผูที่

เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลจะมีระดับการมีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

รับรู และเขาใจระบบการวางแผนมากกวาประชาชน ทําใหการพัฒนาทองถิ่นไมประสบความสําเร็จ

เทาที่ควร เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจากประชาชน ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ขาดวิสัย  

ทัศนในการมีสวนรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลจะตองใหความสําคัญตอ

การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน โดยการสรางแรงจูงใจชี้นํา

ใหประชาชนอยากเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นใหมากที่สุด 
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  2) ดานการตัดสินใจ ความถี่สูงสุด คือ ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทรเห็นวาประชาชนยังขาดความพรอมในการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับโครง  

การตาง ๆ หรืออาจเปนเพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการการกําหนดแนวทางในการให

ประชาชน เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและการบริหารงาน เพราะหากองคการบริหารสวน

ตําบลน้ัน เปดโอกาสใหประชาชนรวมคิด รวมตัดสินใจ มีการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเมือง 

การปกครอง และหลักประชาธิปไตย ประชาชนก็จะเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ย่ิงยศ พันธุเอี่ยม  ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การมี

สวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล หวยกะป  จังหวัดชลบุรี” 

จากผลการศึกษาพบวา การกําหนดแนวทางในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ันเปดโอกาสใหประชาชนรวมคิด รวมทํากับองคการบริหารสวน

ตําบล ผานทางเวทีประชาคม  มีการคัดเลือกตัวแทนประชาชนเปนคณะกรรมการ ในขั้นตอน การ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อความโปรงใส และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน ทางดานองคการบริหารสวนตําบล ก็จะเนนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาว  

สารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมประชาชน รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับการเมือง การ

ปกครอง  และหลักประชาธิปไตยตอประชาชน เพื่อใหประชาชน เขามามี สวนรวมในการบริหาร  

งานขององคการบริหารสวนตําบล เพิ่มขึ้น 

  3) ดานการรับผลประโยชน  ความถี่สูงสุด คือ  ควรจัดทําใหประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมมากกวาสิ่งอ่ืนใด  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนโยบายที่ทาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ไดเสนอตอที่ชุมชนน้ันยังขาดความ

เปนรูปธรรม ที่สรางประโยชนใหแกประชาชนในชุมชนโดยทั่วไป หรืออาจเกิดจากการขาดความ

รวมมือ จากประชาชนทุกกลุมในชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่ตรงกับความตองการใน

ดานผลประโยชนของแตละคน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  พันธิพา พันธสุรินทร  ที่ทําการวิจัย

เร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล : ศึกษากรณี

องคการบริหารสวนตําบลหนองขุนใหญ อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา 

ปญหาและอุปสรรคของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ผานมา เน่ืองจาก

ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนทุกกลุมทั้งหาขั้นตอนขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่

ของตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล และขาดวิสัยทัศนในการมีสวนรวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

  4) ดานการติดตามประเมินผล ความถี่สูงสุด คือ อยากใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวมจริง ๆ เพราะจะไดผลงานหรือโครงการที่ดีและเหมาะสม  
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ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ที่

ผานมาน้ันไมไดตอบโจทยของประชาชนเทาที่ควร ดวยเหตุน้ี ประชาชนในชุมชนจึงมุงหวัง ให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปรับแนวคิด นโยบายที่สามารถรองรับความตองการของประชาชน

และสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดดีกวารูปแบบเดิมที่จัดทําโดยภาครัฐ  เพื่อใหโครงการตาง ๆ 

ที่ทําน้ันเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทิพยภาเวชช ณ เชียงใหม  ที่

ทําการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาคมในการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบล : 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัย

พบวา การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยประชาคม มีสวนรวม เปนการดําเนินงานที่

สะทอนถึงปญหาและความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดดีกวารูป

แบบเดิมที่จัดทําโดยภาครัฐ โดยสรุปเหตุผลไดวา การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโดย

กระบวนการประชาคม เปนการสะทอนถึงความตองการของประชาชน จึงสามารถแกไขปญหาของ

ชุมชนไดดีกวารูปแบบเดิม และประชาคมสามารถผลักดันโครงการตาง ๆ ใหเกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรม โดยการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนตอองคการบริหารสวนตําบล 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการปกครอง สวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เชิงนโยบาย ดังน้ี 

1) ดานการวางแผน  พบวา โดยรวมอยูในระดับนอย จึงควรสงเสริมใหประชาชน ไดมี

สวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ในการดําเนินงานดาน

การวางแผนใหอยูในระดับปานกลาง และในระดับมากที่สุดเปนที่สุด โดยสนับสนุนใหประชาชน 

ไดรับการฝกอบรม เพิ่มความรู และความเขาใจในการปฏิบัติงานจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญอยูเสมอ 

จัดการประชุมกันเพื่อเปดโอกาสในการเสวนา รวมรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและแนวทาง 

แกไขปญหารวมกันอยูเสมอ เพื่อกําหนดนโยบายตามวิสัยทัศนที่ดี และมีการวางแผนรวมกัน

ระหวางประชาชนกับผูบริหารและเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานปรับปรุงเสนทาง

คมนาคม ใหเปนโครงการถาวรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีคาแปรผลอยูในระดับปาน

กลาง จึงควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแผนงานปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหเปน

โครงการถาวรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในระดับมาก และในระดับมากที่สุดเปนที่สุด  
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โดยเปดโอกาสใหประชาชนรวมเขาประชุมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทรมากที่สุด เพื่อใหประชาชนไดรวมเสนอวิสัยทัศน แผนการดําเนินงานของโครงการ

ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ใหผลักดันใหโครงการดังกลาวน้ีกลายเปนโครงการถาวรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในที่สุดเพื่อสนองความตองการในการแกปญหาคมนาคมในชุมชนใหตรงกับ

ปญหาที่เกิดขึ้นอยางตรงประเด็น 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีสวนในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับชุมชนในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร ซึ่งมีคาแปรผล อยูในระดับนอย  จึงควรสงเสริมใหประชาชนมีสวน ในการ

เสนอนโยบายเกี่ยวกับชุมชนในเขตอําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร ใหอยูในระดับปานกลางและ ใน

ระดับมากที่สุดเปนที่สุด โดยทําการประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนเขามาอบรมเพื่อ ใหเกิด

ความรู ความเขาใจในดานการเสนอนโยบายเกี่ยวกับชุมชน เมื่อประชาชนมีศักยภาพในดานความรู 

ความเขาใจในเร่ืองดังกลาวแลวก็ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมเสนอนโยบายเกี่ยวกับ

ชุมชนรวมกับทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

2) ดานการตัดสินใจ  พบวา โดยรวมอยูในระดับนอย จึงควรสงเสริมใหประชาชนไดมี

สวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ในการดําเนินงานดาน

การตัดสินใจใหอยูในระดับปานกลาง และในระดับปานกลางเปนที่สุด โดยจัดวิทยากรที่เปน นัก

ปรัชญาหรือนักคิดใหมาอบรมประชาชนใหมีวิจารณญาณ คือ วิธีการคิด 3 ขั้นตอน ที่ชวยในการ

ตัดสินใจ ไดแก 

 (1)  การคิดวิเคราะห ไดแก มีความกลาวิเคราะหปญหา เพื่อใหรูวาปญหาที่เกิดขึ้นเปน

ปญหาแบบใด ระดับใด สงผลกระทบกับใครบางทั้งในสวนไดและสวนเสีย ตลอดทั้งคนหาสาเหตุ

ของปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกาวไปสูวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณในขั้นที่ 2 

 (2)  การคิดประเมินคา ไดแก มีความกลาประเมินสวนคุณและสวนโทษของวิธีการ

แกปญหาวาสิ่งที่จะตัดสินใจไปน้ันกอใหเกิดผลดีและผลเสียกับใคร อยางไร เพื่อกาวไปสูวิธีคิด

อยางมีวิจารณญาณในขั้นที่ 3 

 (3)  การคิดประยุกตเพื่อตัดสินใจ ไดแก มีความกลาในการตัดสินใจแกปญหาหลังจาก 

ที่ไดประเมินคาอยางรอบดานแลว และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นน้ันตองมาพรอมกับการรับผิดชอบ ใน

สิ่งที่เกิดขึ้นดวย 

 เมื่อปลูกฝงวิจารณญาณใหกับประชาชนแลว ก็ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวม

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรวมตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ พรอมทั้งรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

รวมกันดวยศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย 
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผน  

พัฒนา 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีคาแปรผล อยูในระดับนอย จึงควรสงเสริม ให

ประชาชนไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา  3 ป ขององคกรปกครอง สวน

ทองถิ่นใหอยูในระดับปานกลาง และในระดับมากที่สุดเปนที่สุด  โดยประชาสัมพันธใหประชาชน 

เขารวมกันจัดอบรมความรู และสรางความเขาใจในเร่ืองของการวางแผนโครงการทั้งแบบระยะสั้น 

และระยะยาว เพื่อใหเกิดมโนทัศนที่กวางขวางในเร่ืองของการวางแผนที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับ

ระยะเวลา จากเนนจึงมุนเนนในเร่ืองการเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา  3 ป

ในเชิงลึก เพื่อสรางศักยภาพและความสามารถใหกับประชาชนในการเสนอโครงการหรือแผนงาน

เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ ทานไดรวมเสนอแนวทางพัฒนาชุมชนในการประชุม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีคาแปรผล อยูในระดับนอยที่สุด จึงควรสงเสริมใหประชาชน

ไดรวมเสนอแนวทางพัฒนาชุมชนในการประชุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในระดับ

นอย และในระดับมากที่สุดเปนที่สุด โดยประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมกันจัดอบรมความรู 

และ สรางความเขาใจในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดชฯ ในทฤษฎีที่วาดวยการเขาใจ การเขาถึง และพัฒนา โดยจัดใหมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

อยูเสมอ เพราะการพัฒนาที่แทจริงน้ันเกิดจากภาคปฏิบัติ หากไมปฏิบัติก็ไมเขาใจ หากไมเจอปญหา 

ไมแกปญหาดวยตนเอง ไมเคยสําเร็จหรือลมเหลวดวยตนเองแลวก็ไมสามารถเขาถึงได จุดมุงหมาย

สูงสุดในการพัฒนาจึงตองมาจากความรูเชิงปฏิบัติที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรียนรู

รวมกันไปกับประชาชนในทองถิ่น รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจเพื่อไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ไมขาดสาย 

3) ดานการรับผลประโยชน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก จึงควรสงเสริมใหประชาชน

ไดมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ในการดําเนินงาน

ดานการวางแผนใหอยูในระดับมากที่สุด โดยประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมกันจัดอบรมความ  

รู และสรางความเขาใจในเร่ืองการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล ทั้ง

ทางดานทฤษฎีเพื่อสรางความรูและความเขาใจเชิงลึก และทางดานการปฏิบัติคือมีโอกาส เขารวม

เสนอแผนพัฒนาชุมชนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอยูเร่ือย ๆ  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ ทานไดรับประโยชนจากลานกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซึ่งมีคาแปรผล อยูในระดับมาก  จึงควรสงเสริมใหประชาชนไดรับประโยชนจากลานกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในระดับมากที่สุด  โดยจัดโครงการตาง ๆ ที่นาสนใจ และ

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมกิจกรรมของโครงการ เชน โครงการเตนประกอบจังหวะ เพื่อ



 121 

สุขภาพ โครงการเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงเพื่อประชาชน โครงการแขงขันกีฬาในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลและระหวางองคการบริหารสวนตําบล โครงการสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ เปนตน 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ ทานมีสวนรวมในการเขาเปนคณะกรรมการพิจารณาแผน  

งาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีคาแปรผล อยูในระดับปานกลาง  จึงควรสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการเขาเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ใหอยูในระดับมาก และในระดับมากที่สุดเปนที่สุด โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปด

โอกาสใหประชาชนไดรับฝกอบรมโครงการที่สรางเสริมศักยภาพในการพิจารณาแผนงาน และเมื่อ

ผานการฝกอบรมแลวก็ควรมีการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อรวมเสนอแนวทางตาง ๆ เพื่อใหแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรลุ

จุดมุงหมายและความตองการที่แทจริงของคนในชุมชน 

4) ดานการติดตามประเมินผล  พบวา โดยรวมอยูในระดับนอย  จึงควรสงเสริม ให

ประชาชนไดมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ในการ

ดําเนินงานดานการติดตามประเมินผลใหอยูในระดับปานกลาง และในระดับมากที่สุดเปนที่สุด โดย

จัดการฝกอบรมประชาชนใหมีความรู ความเขาใจ และบทบาทของประชาชนตอการติดตาม

ประเมินผลการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ตามสิทธิ

และหนาที่โดยชอบธรรม เพื่อใหประชาชนเขาใจวิธีการประเมินและบทบาทที่ถูกตองตามสิทธิและ

หนาที่ภายใตรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยของไทย 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ ทานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร ซึ่งมีคาแปรผล อยูในระดับนอย  จึงควรสง 

เสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอสนม  จังหวัดสุรินทรใหอยูในระดับปานกลาง และในระดับมากที่สุดเปนที่สุด  โดยจัด

โครงการฝกอบรมใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจในแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรวามีตัวชี้วัดอะไรบาง ทั้งแผนเรงดวน แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 

เพื่อตรวจสอบและประเมินวาผลงานที่เกิดขึ้นน้ันเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดหรือไม ผานหรือ ไม

ผานอยางไร หากผาน ควรมีวิธีรักษาและพัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดน้ันอยางไร แตถาไมผาน ควรมีวิธี

แกปญหาน้ันอยางไร และทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร ได

แสดงความรับผิดชอบหรือไม อยางไร 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาที่บรรจุใน

ขอบังคับงบประมาณ ซึ่งมีคาแปรผล อยูในระดับนอย จึงควรสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม ใน

การตรวจสอบแผนพัฒนาที่บรรจุในขอบังคับงบประมาณใหอยูในระดับปานกลาง และในระดับ 
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มากที่สุดเปนที่สุด โดยจัดโครงการฝกอบรมใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจในแผนพัฒนา ที่

บรรจุในขอบังคับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาที่บรรจุในขอบังคับงบประมาณน้ัน  

เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคการปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทรในแตละดานน้ัน สามารถนําไปวิจัยเชิงลึกไดทุกดาน 

จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังน้ี  

1)  ควรมีการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร” 

2)  ควรมีการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร” 

3)  ควรมีการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการรับผลประโยชนจากการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร” 

4)  ควรมีการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร” 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 

คําชี้แจง 

ผูวิจัยขอความรวมมือประชาชนผูตอบแบบสอบถามน้ีทุกทาน โปรดตอบแบบสอบถาม 

ตามความคิดเห็นที่เปนจริง เพื่องานวิจัยคร้ังน้ีจะไดมีความสมบูรณและสามารถนําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสืบตอไป โดยใสเคร่ืองหมาย  ลงใน   เพื่อ

ประโยชนในการวิจัย 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 20 ขอ 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมี

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร  

ผูวิจัยจะใชคําตอบของทานเพื่อการวิจัยเทาน้ันจะสงวนคําตอบของทานไวเปนความลับ 

และจะนําเสนอผลของการวิจัยในภาพรวม ซึ่งจะไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายแก

ผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 

  

ขอเจริญพรประชาชนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

               พระเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม (แสนสุข) 

         นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน   หนาขอมูลที่ตรงกับทานตามความเปนจริง  

 

1. เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

2. อายุ 

  ตํ่ากวา 30 ปลงไป 

  30 - 60 ป 

  61 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

  ตํ่ากวาปริญญาตรี 

  ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

4. อาชีพ 

  เกษตรกรรม/รับจาง 

  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  อ่ืน ๆ  

 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  ตํ่ากวา 5,000 บาทลงมา 

  5,001 - 10,000 บาท 

  10,001 บาทขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

คําชี้แจง ใหทานอานขอความแตละขอ และพิจารณาวา ขอความน้ันเปนจริง ตามความเห็นของ

ทานพียงใด แลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองเพียงขอละ 1 ชองเทาน้ัน 
 

 

ขอ 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

ดานการวางแผน 

1. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนพัฒนาตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

     

2. ทานมีสวนรวมในการเสนอโครงการจัดต้ังกลุมอาชีพตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

3. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานปรับปรุงเสนทาง

คมนาคมใหเปนโครงการถาวรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

     

4. ทานมีสวนในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับชุมชนในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

     

5. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานที่สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํา  

ไปจัดทําแผนพัฒนา 

     

ดานการตัดสินใจ 

6. ทานไดรวมเสนอแนวทางพัฒนา ชุมชนในการประชุม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

7. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผน  

พัฒนา 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

8. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุในแผนยุทธ  

ศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

9. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไปดําเนินงาน 
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ขอ 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

10. ทานมีสวนรวมในการเสนอของบประมาณหรือขอรับ

สวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

ดานการรับผลประโยชน 

11. ทานไดรับประโยชนจากการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

     

12. ทานมีสวนรวมจากการอุดหนุนงานประเพณีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

     

13. ทานมีสวนรวมในการเขาเปนคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

14. ทานไดรับประโยชนจากกองชางและกองสาธารณะสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

15. ทานไดรับประโยชนจากลานกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

     

ดานการติดตามประเมินผล 

16. ทานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

     

17. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาที่บรรจุใน

ขอบังคับงบประมาณ 

     

18. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบงานที่ดําเนินไปแลววา

เปนไปตามความตองการของประชาชนและตรงตามวัตถุ  

ประสงค 

     

19. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชงบประมาณของ

เทศบาลวาเปนไปตามขอบังคับ 

     

20. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบในการบริหารของผูบริหาร 

วามีหลักธรรมาภิบาล 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

คําชี้แจง ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร อยางไรในเร่ืองตอไปน้ี 

 

1. ดานการวางแผน 

ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

2. ดานการตัดสินใจ 

ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

3. ดานการรับผลประโยชน 

ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

4. ดานการประเมินผล 

ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

        

     ขอเจริญพรทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

            พระเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม (แสนสุข) ผูวิจัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เร่ือง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 

ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ที่มีตอขอมูล เร่ือง การมีสวน

รวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร เพียงขอเดียวเทาน้ัน  
 

ขอ 

ท่ี 
ขอความ 

คะแนนรวมความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ดานการวางแผน 

1. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนพัฒนาตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

2. ทานมีสวนรวมในการเสนอโครงการจัดต้ัง

กลุมอาชีพตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

3. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานปรับ  

ปรุงเสนทางคมนาคมใหเปนโครงการถาวร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

4. ทานมีสวนในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับ

ชุมชนในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

5. ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงานที่สอด  

คลองกับความตองการของชุมชนเพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปจัดทําแผน  

พัฒนา + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 
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ขอ 

ท่ี 
ขอความ 

คะแนนรวมความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ดานการตัดสินใจ 

6. ทานไดรวมเสนอแนวทางพัฒนา ชุมชนใน

การประชุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

7. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุ

ในแผนพัฒนา 3 ป ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

8. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อบรรจุ

ในแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

9. ทานไดเสนอโครงการหรือแผนงานใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

10. ทานมีสวนรวมในการเสนอของบประมาณ

หรือขอรับสวัสดิการจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

ดานการรับผลประโยชน 

11. ทานไดรับประโยชนจากการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

12. ทานมีสวนรวมจากการอุดหนุนงานประเพณี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

13. ทานมีสวนรวมในการเขาเปนคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

14. ทานไดรับประโยชนจากกองชางและกอง

สาธารณะสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

15. ทานไดรับประโยชนจากลานกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 
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ขอ 

ท่ี 
ขอความ 

คะแนนรวมความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ดานการติดตามประเมินผล 

16. ทานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

17. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนา

ที่บรรจุในขอบังคับงบประมาณ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

18. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบงานที่ดําเนิน

ไปแลววาเปนไปตามความตองการของ

ประชาชนและตรงตามวัตถุประสงค + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

19. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชงบ  

ประมาณของเทศบาลวาเปนไปตามขอบังคับ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

20. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบในการ

บริหารของผูบริหารวามีหลักธรรมาภิบาล + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 

เร่ือง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 

คําชี้แจง 

ผูวิจัยขอความรวมมือประชาชนผูตอบแบบสอบถามน้ีทุกทาน โปรดตอบ แบบสัมภาษณ

ตามความคิดเห็นที่เปนจริง เพื่องานวิจัยคร้ังน้ีจะไดมีความสมบูรณและสามารถนําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสืบตอไป เพื่อประโยชนในการวิจัย 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 4 ขอ 

ผูวิจัยจะใชคําตอบของทานเพื่อการวิจัยเทาน้ันจะสงวนคําตอบของทานไวเปนความลับ 

และจะนําเสนอผลของการวิจัยในภาพรวม ซึ่งจะไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายแก

ผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 

  

ขอเจริญพรประชาชนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

               พระเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม (แสนสุข) 

         นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบสัมภาษณ 

การสัมภาษณเพื่อการวิจัย  เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน 

ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยของผูตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ  ......................................................................................................................................  

อายุ  ....................................................................................................................................  

ตําแหนง  .............................................................................................................................  

ประสบการณทํางาน  ..........................................................................................................  

 

ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร จํานวน 4 ดาน ดังน้ี 

1. ดานการวางแผน  

ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการติดตามประเมินผลงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดานการวางแผน 

 ............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

2. ดานการตัดสินใจ  

ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการติดตามประเมินผลงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดานการตัดสินใจ 

 ............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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3. ดานการรับผลประโยชน  

ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการติดตามประเมินผลงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน 

 ............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

4. ดานการติดตามประเมินผล  

ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการติดตามประเมินผลงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดานการติดตามประเมินผล 

 ............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability Analysis) 
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ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม 

เร่ือง  

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 

ขอ Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1 51.07 188.75 0.82 0.93 

2 51.06 190.16 0.82 0.93 

3 51.00 188.90 0.86 0.93 

4 51.23 191.73 0.73 0.93 

5 51.23 192.74 0.74 0.93 

6 52.29 216.22 0.17 0.94 

7 51.04 189.93 0.73 0.93 

8 51.41 193.36 0.74 0.93 

9 51.15 188.55 0.85 0.93 

10 51.10 187.52 0.89 0.93 

11 50.20 219.32 -0.04 0.94 

12 49.83 218.39 0.01 0.94 

13 50.76 199.31 0.61 0.93 

14 49.95 214.17 0.16 0.94 

15 49.77 215.70 0.12 0.94 

16 51.08 195.77 0.75 0.93 

17 51.31 197.86 0.64 0.93 

18 51.14 193.73 0.80 0.93 

19 51.23 194.57 0.71 0.93 

20 51.10 192.85 0.72 0.93 

Reliability Coefficients 

N of Case  =  30          N of Items  =  20          Alpha  =  0.93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ตารางประมาณคาขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)
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ตารางประมาณคาขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) 
 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุม 

ตัวอยาง 

10 10 220 140 1,200 291 

15 14 230 144 1,300 297 

20 19 240 148 1,400 302 

25 24 250 152 1,500 306 

30 28 260 155 1,600 310 

35 32 270 159 1,700 313 

40 36 280 162 1,800 317 

45 40 290 165 1,900 320 

50 44 300 169 2,000 322 

55 48 320 175 2,200 327 

60 52 340 181 2,400 331 

65 56 360 186 2,600 335 

70 59 380 191 2,800 338 

75 63 400 196 3,000 341 

80 66 420 201 3,500 346 

85 70 440 205 4,000 351 

90 73 460 210 4,500 354 

95 76 480 214 5,000 357 

100 80 500 217 6,000 361 

110 86 550 226 7,000 364 

120 92 600 234 8,000 367 

130 97 650 242 9,000 368 

140 103 700 248 10,000 370 

150 108 750 254 15,000 375 

160 113 800 260 20,000 377 

170 118 850 265 30,000 379 

180 123 900 269 40,000 380 

190 127 950 274 50,000 381 

200 132 1,000 278 75,000 382 

210 136 1,100 285 100,000 384 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล : พระเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม (แสนสุข) 

วัน เดือน ปเกิด : วันศุกรที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 

ชาติภูมิ  : 72 หมู 3 บานสนม ต.สนม อ.สนม จ. สุรินทร 

สังกัดปจจุบัน : วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  

   กรุงเทพมหานคร 10700 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2551 : นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร 

 พ.ศ. 2543  : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ. 2556 : เลขานุการเจาคณะแขวงบางพลัด (ธรรมยุต) 

  : เจาหนาทีป่ระจําสํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง ฝายสถิติ 

 พ.ศ. 2555 : พระครูฐานานุกรม ที่พระครูสังฆรักษเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม 

 พ.ศ. 2553 : ครูพระสอนศีลธรรม ประจําโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 

 พ.ศ. 2551 : เปนผูชวยเลขานุการสํานักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล 
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