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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Public Participation in Administration of Tha Kasem Subdistrict Administrative
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การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุม่ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t-test และ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบ One-Way ANOVA โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เท่ากับ 3.51 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามล�ำดับ และปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลด้านทีไ่ ม่มกี ารมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน
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This research entitled Public participation in the administration of Tha Kasem subdistrict Administrative
Organization in Muang SaKaeo District Sakaeo Province is aimed to study about people how people participation in
administration of Tha kasem subdistrict Administrative organization in Muang SaKaeo District Sakaeo Province and to
investigate personal factors affecting the participation in Tha kasem subdistrict Administrative organization in Muang
SaKaeo district Sakaeo Province. The sample group was people in the area of Tha kasem subdistrict, Muang SaKaeo
District, Sakaeo Province which was selected by the accidental sampling method. The instruments in this study used
to collect data are frequency, percentage, mean and standard deviation, and the data were analyzed by using T-test
and F-test, one-way a analysis of variance with the statistical significance of 0.5 level.
The result showed that the level of people participation in administration of the Tha Kasem Subdistrict
Administrative Organization, Muang Sakaeo District, Sakaeo Province was 3.51 When each aspect was studied, it
showed that the aspect of participation in operations was at a high level, and the aspect of participation in rural
development problem survey, performance monitoring, and activity planning were at a moderate level respectively.
The personal factors which were not involved in people participation in administration in Tha Kasem sub District
Administrative Organization, Muang Sakaeo District, Sakaeo Province included gender, age, status, occupation,
education, and monthly income.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คาดว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาจะเป็นการเพิม่ พูน
องค์ความรู้ ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต่อไป
2. คาดว่ า ข้ อ มู ล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะน�ำเอาข้อมูลที่ได้รับจาก
การศึ ก ษาไปพิ จ ารณาและแก้ ไขปั ญ หาด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนตรงกับปัญหาที่แท้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) เป็นองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ เพือ่ กระจายอ�ำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิน่ ระดับ
ต�ำบลซึง่ เป็นเขตชนบทอันเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศได้มโี อกาส
เรียนรูก้ ารแก้ไขปัญหา และการสนองตอบความต้องการของตนเอง
โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
หรือเรียกว่า การปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล มีความส�ำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนระดับต�ำบล หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จากการก่อเกิด
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อน
ของการกระจายอ�ำนาจการปกครองของรัฐบาล และกระทรวง
มหาดไทย และสอดคล้ อ งกั บ กระแสเรี ย กร้ อ งในการที่ จ ะให้
ประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการการปกครองที่เหมาะสมกับตน
มีงบประมาณและบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ของตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน โดยหลักการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่ประชาชนทุก ๆ คน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงจุดมากที่สุด จึงจ�ำเป็นต้องสร้างระบบกลไก ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในเรือ่ งบทบาทและหน้าทีใ่ ห้ประชาชนสามารถท�ำงาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น สามารถรวมพลังในการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วม
รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและตรวจสอบการบริหารการท�ำงานของภาครัฐมากขึ้น
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การปฏิบตั เิ กิดความโปร่งใสและการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนจากปรากฏการณ์ทเี่ ป็นจริงโดยอิงจากสภาพความเป็นจริง
ของท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะทราบถึงระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย การด�ำเนินงาน การติดตามและการ
ประเมินผล และปัญหาที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย

ส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ ว จั ง หวั ด สระแก้ ว ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง ส� ำ รวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว และเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามมีรายละเอียด
วิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นประชากรที่อยู่ในต�ำบล
ท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยในต�ำบลท่าเกษม
มีจ�ำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 8,033 คน จ�ำนวน 1,877 ครัวเรือน
(ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2561)
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2. ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม จ�ำนวน 6 ข้อ
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
จ�ำนวน 6 ข้อ
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เฉพาะกรณีในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล มากที่สุด
2 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล มาก
3 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ปานกลาง
4 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล น้อย
5 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล น้อยที่สุด
การสร้างพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบั บ นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ น เองมี ขั้ น ตอน
ในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล น�ำมาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก�ำหนดนิยาม
และใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม
2. สร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และตรวจสอบเนื้อหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน�ำไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วน�ำไปปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำผู้เชี่ยวชาญ
4. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ท ดลองใช้ (Try out) กั บ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามใช้ค่าแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha) ได้
ค่าของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความ
น่าเชื่อได้ สามารถน�ำไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ได้มาจากการค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
จ�ำนวนประชากร การประมาณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รการสุม่
ตัวอย่างของ Taro Yamane ให้มกี ารก�ำหนดตัวอย่างโดยมีคา่ ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้
			
N
		 สูตร n = _______
		
[1+Ne2]
เมื่อ n คือ จ�ำนวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
		 N คือ จ�ำนวนหน่วยทั้งหมด ขนาดของประชากร
ซึ่งเท่ากับ 1,877 คน
		 E คือ ความคลาดเคลื่ อ นในการสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
[Sampling error] ในที่นี้จะก�ำหนดเท่ากับ +/-0.05 ภายใต้
ความเชื่อ 95%
		 แทนค่าสูตร n = 8,033
					 1+ (8,033) (0.05)2
				
n = 381.02
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างจากจ�ำนวนประชากรทัง้ สิน้ 8,033 คน
แต่ผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวน 382 คน
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าวข้างต้นและผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ คือ การเก็บข้อมูลให้ครบตามต้องการ
โดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน
ข้อจ�ำกัดด้านการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการฝึกวิธี
ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จึงขอก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
จ�ำนวน 100 ชุด ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเฉพาะกรณีในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลเฉพาะกรณี
ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยครอบคลุมถึงการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน 4 ด้าน คือ
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการส�ำรวจปัญหาการพัฒนา
		 จ�ำนวน 6 ข้อ

อัญชลี มีบุญ
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ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ประมวลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิตเิ พือ่ ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและ
ตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าความถี่ ร้อยละ
2. ข้ อ มู ล ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่ออ้างอิงผลการทดสอบจาก
กลุม่ ตัวอย่างไปยังกลุม่ ประชากรดังนี้ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ด้วยสถิติ t-Test ส�ำหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบ่งได้ 2 กลุ่ม
และสถิติ F-test ส�ำหรับประชากรที่แบ่งได้ 3 กลุ่มขึ้นไปที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 หรือความเชื่อมั่น 95%
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. น�ำหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามต้องการ
แก่กลุ่มตัวอย่าง
3. ขอความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ในการ
กรอกข้อมูลแบบสอบถามตามความต้องการในการศึกษา โดย
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 100 ได้รับคืนมา 100 ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
จะพิจารณาจากคะแนนของค�ำตอบโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์การค�ำนวณ
จาก
(คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด) = 5-1 = 0.80
		
จ�ำนวนชั้น		
5
ค่าเฉลีย่ ของความต้องการแต่ละระดับเท่ากับ 0.80 ผูว้ จิ ยั
จึงก�ำหนดแบ่งระดับความต้องการตามเกณฑ์การแปลผลความหมาย
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาก

ผลการวิจัย

จ�ำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามเพศ

จ�ำนวน

ร้อยละ

1. ชาย
2. หญิง

36
64

36.00
64.00

รวม

100

100.00

มหา

วิทย

ข้อมูลส่วนบุคคล

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ เพศชาย จ�ำนวน

อัญชลี มีบุญ

36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามอายุ
1.
2.
3.
4.
5.

ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
อายุ 21-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป

4
10
14
29
43
100

100.00

14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 และน้อยทีส่ ดุ คือ อายุตำ�่ กว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ�ำนวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล�ำดับ
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จ�ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ
41-50 ปี จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายุ 31-40 ปี จ�ำนวน

4.00
10.00
14.00
29.00
43.00

ไพพ

รวม

ร้อยละ

ี

จ�ำนวน

รรณ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หม้าย/หย่าร้าง

ร้อยละ

28
60
12

28.00
60.00
12.00

100

100.00
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รวม

จ�ำนวน

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
สมรส จ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม

โสด จ�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 หม้าย/หย่าร้าง จ�ำนวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล�ำดับ

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามการศึกษา
ระดับการศึกษา

ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
ปวส. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

วิทย

1.
2.
3.
4.
5.

รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

55
32
8
3
2

55.00
32.00
8.00
3.00
2.00

100

100.00

มหา

ตารางที่ 4 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ ต�ำ่ กว่า อนุปริญญา จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ปริญญาตรี จ�ำนวน
ชั้นมัธยมศึกษา จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 สูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 2 คน คิดเป็น
มัธยมศึกษา/ปวช. จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ปวส./ ร้อยละ 2.00 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามอาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

41
18
6
2
20
5
8

รวม

ี

100

41.00
18.00
6.00
2.00
20.00
5.00
8.00

100.00

ร้อยละ 8.00 ข้าราชการ/พนักงาน จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
6.00 ธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 รัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล�ำดับ

ภัฏ
รำ

ตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
เกษตรกรรม จ�ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา รับจ้าง
จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ค้าขาย จ�ำนวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.00 อื่น ๆ (โปรดระบุ) จ�ำนวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ

ไพพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จ�ำนวน

รรณ

อาชีพ

ตารางที่ 6 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามรายได้
รายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

รวม

มหา

วิทย

ตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เกิน
10,000 บาท จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา
รายได้ 10,001-20,000 บาท จ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00
รายได้ 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00
และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
ตามล�ำดับ

อัญชลี มีบุญ

ร้อยละ

51
37
9
3

51.00
37.00
9.00
3.00

100

100.00

าลัย
ราช

1.
2.
3.
4.

จ�ำนวน

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบบประเมินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการ
วางแผนการด�ำเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน
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ี
1.
2.
3.
4.

                          n = 100
x̄
S.D.
ระดับ

ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท
ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฎิบัติงาน

3.35
3.20
4.00
3.32

ภาพรวม

3.51

ตารางที่ 8 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

0.51

2
4
1
3

มาก

เท่ากับ 4.00) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนา
ชนบท (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.32) และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการวางแผนการด�ำเนิน
กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20) ตามล�ำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

าลัย
ราช

สมมติฐาน

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ภัฏ
รำ

ตารางที่ 7 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย

0.90
0.62
0.48
0.54

อันดับ

ไพพ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รรณ

ตารางที่ 7 ผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�ำดับที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
		 ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน

ยอมรับสมมติฐาน ไม่ยอมรับสมมติฐาน
√
Sig = 0.65

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.23

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.21

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.61

วิทย

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.32

สมมติฐานที่ 6 ประชาชนทีม่ รี ายได้ตา่ งกันมีสว่ นร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.14

มหา

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกันมีสว่ นร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

ตารางที่ 8 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนที่มี

สถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม อ� ำ เภอเมื อ งสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
อัญชลี มีบุญ

34 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565
2. อายุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม อ� ำ เภอเมื อ งสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ผู้มีอายุมาก มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอื่น ๆ อย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้มีอายุมากกว่า
ความสนใจและประสบการณ์เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม การบริหารงาน
และการพัฒนาชุมชนมากกว่า หรือมีเวลาว่างมากกว่าวัยท�ำงาน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ในช่วงอายุอื่น ๆ จึงท�ำให้มีความสนใจในการติดตามและมีส่วนร่วม
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลมากกว่า
3. สถานภาพ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
จังหวัดสระแก้ว
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
บริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม อ� ำ เภอ จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่า เนื่องจากสถานภาพ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โสดอาจไม่มีส่วนความสัมพันธ์ต่อส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต.
4. ระดับการศึกษา การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับมาก ด้านการมีสว่ นร่วม บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
ส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษามีระดับการมี
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ และสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาต�่ำกว่าจะมี
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง โอกาสในการแสวงหาความรู้และข้อมูลมากกว่า และสามารถ
แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมทั้งด้านการแสดงความคิดเห็นที่มี
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ความเชื่อถือมากกว่า
ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม
5. อาชีพ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมสูงกว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี าชีพเกษตรกรรม และสูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี าชีพ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง อื่น ๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน นักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล เป็ น หน่ ว ยราชการซึ่ ง มี ธ รรมชาติ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การบริหารและด�ำเนินงานในระบบราชการ ดังนั้นประชาชนที่มี
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีการรับทราบข่าวสาร
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง โครงการต่าง ๆ ได้ทันที และสามารถมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้มากกว่าอาชีพอื่น ๆ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
6. รายได้ ต ่ อ เดื อ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ผลการเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารงาน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตาม เพศ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า
1. เพศ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด ข้อเสนอแนะส�ำหรับท�ำวิจัยครั้งต่อไป
สระแก้ว จ�ำแนกตามเพศ พบว่า โดยเพศหญิงมีระดับการมีสว่ นร่วม
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วม
มากกว่าเพศชาย
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
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มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน และประชาชน
ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีสว่ นร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แตกต่างกัน
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2. ควรศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ จรัส สุวรรณมาลา. (2539). สภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ของผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการส่งเสริมให้
ส่ ว นต� ำ บล ศั ก ยภาพและทางเลื อ กสู ่ อ นาคต.
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส่วนต�ำบล
จริญญา จันทร์ทรง. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
3. ควรศึกษาวิจยั ในเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกันในพืน้ ที่
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองแสงใหญ่
แต่เป็นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ น�ำผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์
และจัดท�ำเป็นบทสรุปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทการมี
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
ส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และสังคม, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัย
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บูรพา.
ทั่วประเทศ โดยศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤต และโอกาส แต่ละ เฉลิมพล ระยับศรี. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ท้องถิน่ เพือ่ น�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
บริหารงานพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
การสนับสนุนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พลวงทอง อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัย
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