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การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก 
อาํเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาํบล  หนอง
โก อาํเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม  ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาคมหมู่บ้านทั้ ง 10  หมู่บ้าน  
จาํนวน  100 คน   เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอาํนาจจาํแนก
ระหวา่ง .25  ถึง .74  และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .90  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  การเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโก อาํเภอบรบือ  จงัหวดั
มหาสารคาม จาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น พบวา่ แตกต่างกนั  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คณะผูบ้ริหารควรเห็น
ความสําคัญเร่ืองความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภคของประชาชน   ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการตรวจการจดัซ้ือ จดัจา้ง และประชาชนควรไดเ้ขา้ร่วมในการประชาคมของหมู่บา้น  เพ่ือเสนอปัญหาความ
ตอ้งการต่างๆต่อคณะผูบ้ริหาร 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study was aimed to study the level of people’s participation, to compare participation, 
and suggestions about the participation of the Village Forum Community in the performance of  Nong Ko Sub-district 
Administrative Organizations, Borabue district, Maha sarakham province. The target population 100 person who be 
the Village Forum Community all 10 villages. The instrument was rating scale questionnaire. With the discrimination 
power between .25   to .7 4   and the reliability at .90. The statistics used were Frequency  Percentage  Mean  and  
Standard Deviation.  

The results of the study were as follows; The participation of the Village Forum Community in the 
performance of Nong Ko Sub-district Administrative Organizations, Borabue district, Maha sarakham province. As 
overall were at high level. The results comparison The participation of the Village Forum Community in the 
performance of Nong Ko Sub-district Administrative Organizations, Borabue district, Maha sarakham province. 
Classified by size of the village found that difference with statistically significant at the .05 level. The useful 
suggestions were found that ; Executive Council Should recognize the importance about the convenience in public 
utility of people. People should have participated in the Audit Committee of procurement. People should join in the 
Village Forum Community and proposed the problem needs to the Executive Council. 
คาํสําคญั:    การมีส่วนร่วม ประชาคมหมู่บา้น การดาํเนินงาน 
Key Words:   The participation, Village Forum Community, The performance 
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บทนํา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช  
2550  มาตรา  87 ได้บัญญัติว่ารัฐต้องดําเนินการตาม
นโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และวาง
แผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมทั้ งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถ่ิน  ส่งเส ริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสั งคม  (รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550, 2550) 
 นอกจากรัฐธรรมนูญแลว้พระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ พ.ศ.  2542  ยงัไดใ้ห้
ความสําคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกาํหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการในการถ่าย
โอนภารกิจงบประมาณ  และอัตรากําลังของราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหแ้ก่องคก์รการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  โดยมีการกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไว้
อยา่งชดัเจน  เพ่ือใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัอยา่งชดัเจนวา่ใน
ปัจจุบนัและอนาคตองค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนมีอตัรา 
กาํลงัมากข้ึน  รวมทั้งมีภารกิจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย (พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2549, 2549)   จากเหตุผลการดังกล่าว  จึงมี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง
จะตอ้งมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่าย
โอนภารกิจงบประมาณและอัตรากาํลังจากหน่วย งาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือท่ี
สามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่ง
กาํหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางการพฒันาของตนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน มีการกาํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท่ี
สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายในการพฒันาอย่างเป็นระบบ 
โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพฒันาในทุกๆดา้น อนั
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพตน
(พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2549, 
2549) 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ  
จังหวดัมหาสารคาม เป็นตาํบลหน่ึงใน  15  ตาํบล ของ
อาํเภอบรบือ  ซ่ึงแยกจากตาํบลบ่อใหญ่ และได้รับการ
ประกาศจากกระทรวง มหาดไทย  แยกเขตการปกครอง
เป็นตาํบลหนองโก  เม่ือวนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2535  แบ่ง
การปกครองออกเป็น  10  หมู่บา้น ไดรั้บการยกฐานะจาก
สภาตาํบลหนองโก  เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
โก   เม่ือปี   พ .ศ .  2539  มีจํานวนครัวเรือน   1,167  มี
ประชากรทั้ งส้ิน  จาํนวน  5,509  คน  (องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองโก, 2556)  ท่ีผา่นมาประชาชนส่วนใหญ่
ยงัไม่เขา้ใจบทบาทของตนเองทาํให้การพฒันาทอ้งถ่ินยงั
ไม่ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน   จะเห็นได้จากการท่ีผู ้เข้าร่วมการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   พบว่า 
ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นผูน้าํชุมชน 
เช่น  กํานัน  ผู ้ใหญ่บ้าน  ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล และในดา้นการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล  เช่น การเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จ้างในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
พบว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มเดิมท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการประเมินผล   จาก เห ตุ ผลดังก ล่ าว   ผู ้
ศึกษาในฐานะท่ีเป็นประชาชนในพ้ืนท่ีขององค์การ
บ ริหารส่วนตําบลหนองโก   อําเภอบรบือ  จังหวัด
มหาสารคาม  และเป็นพนกังานส่วนตาํบลซ่ึงเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองโก   อําเภอบรบือ   จังหวัด
มหาสารคาม   เพ่ือจะได้ทราบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองโก อยู่ในระดบัใด เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูล
ในการแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
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บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  
2550  อยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บา้นในดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
โก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บ้านในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ตาํบลหนองโก อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนก
ตามขนาดของหมู่บา้น 
 3.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม 
 

วธีิการวจิัย 
 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาคม
หรือตัวแทนหมู่บ้าน ทั้ ง 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวม
จาํนวน  100  คน ผูว้ิจัยจึงได้นําประชากรทั้ งหมด คือ 
จาํนวน 100 คน มาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   1.  ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
   ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสร้าง ข้ึนเองนํามา
กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยขอ้คาํถามได้
ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษา  แบ่งออกเป็น               
3  ตอน  ดงัน้ี 
      ต อน ที่   1  ปั จ จั ย ส่ วน บุ ค ค ล ข อ งผู ้ต อ บ 
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และขนาดหมู่บ้าน ของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองโก   อําเภอบรบือ   จังหวัด
มหาสารคาม 
      ตอนที่  2  การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองโก อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม  โดย

ศึกษา   4  ด้าน   ตามกรอบแนวคิดของ   Cohen  and 
Uphoff  (1997, อา้งถึงใน โกวทิย ์, 2553)  
   ตอนที่  3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม  
  2.  การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2 .1   ศึ กษ าเอกส ารและงาน เอกส ารต่ างๆ  
เก่ียวกับทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการมี ส่วน ร่วมของ
ประชาคมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 
     2.2  กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาคมในการดาํเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองโก   อําเภอบรบือ   จังหวัด
มหาสารคาม   
     2.3สร้างแบบสอบถามและนาํร่างแบบสอบถาม
เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา การศึกษาค้นควา้อิสระ
ตรวจสอบ  แกไ้ขเสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสม 
และความ  ถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
     2.4  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามข้อ  2.3  
เสนอผูท้รงคุณวฒิุ  เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา
แบบสอบถาม  และให้ผู ้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา
ดว้ยวธีิ  IOC (Index of  Item  Congruence)   
  2.5  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแกไ้ขของ
ผูท้รงคุณวฒิุไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํเสนอคณะกรรมการ
การควบคุมคน้ควา้อิสระ ตรวจพิจารณาอีกคร้ังแลว้นาํไป
ทดลองใช้ (Try out)  ทดลองใช้กับประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ จงัหวดั
มหาสารคาม  จาํนวน  30  คน  ค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 
.25  ถึง .74  และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .90   
     2.6  นําแบบสอบถามท่ีได้รับแก้ไขจากการ
แนะนาํของคณะกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระคร้ังท่ี  
2  แลว้มาพิมพป์รับปรุงเป็นแบบสอบถามข้ึนใหม่ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ผูศึ้กษาขอหนงัสือจากคณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์  ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองโก เพ่ือขอความร่วมมือและประสานงานในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 2. ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูศึ้กษาเดินทางไป
เก็บ ข้อ มู ลด้วยตัว เอ ง  โดยก ารแน ะนํ าตัวและใช้
แบบสอบถามจาํนวน  100  ฉบบั  นาํไปทุกหมู่บา้นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองโก  ช้ีแจงเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม อธิบายวตัถุประสงค์
ของการศึกษาให้ผูต้อบแบบสอบถามทราบ  ซ่ึงให้ตอบ
อย่างอิสระ  หลังจากนั้ น           1 สัปดาห์  ผูว้ิจัยมารับ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
     3.  นําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
    4.  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจมาวเิคราะห์ 
 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบ
สํารวจรายการ (Check  List) โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
  2 .  การวิ เค ราะห์ ระดับ การ มี ส่ วน ร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม  โดย
กาํหนดให้คะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์คะแนน  5  
ระดบั  (บุญชม, 2545 อา้งถึงใน พรรณี, 2554)  ดงัน้ี 
  มีส่วนร่วมมากท่ีสุด กาํหนดให ้5  คะแนน 
  มีส่วนร่วมมาก    กาํหนดให ้4  คะแนน 
  มีส่วนร่วมปานกลาง กาํหนดให ้3  คะแนน 
  มีส่วนร่วมนอ้ย    กาํหนดให ้2  คะแนน 
  มีนอ้ยท่ีสุด      กาํหนดให ้1 คะแนน 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือแปรความหมายของคะแนน โดยกาํหนดเกณฑ์เฉล่ีย
ของกลุ่ม  (บุญชม, 2545 อา้งถึงใน พรรณี, 2554) ดงัน้ี 
 

  มีส่วนร่วมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 – 5.00 
  มีส่วนร่วมมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 – 4.50 
  มีส่วนร่วมปานกลาง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.5– 3.50 
  มีส่วนร่วมนอ้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.51 – 2.50 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานขององค์การบริหาร
ส่ วนตําบ ลตําบ ลหนองโก  อํา เภอบ รบื อ  จังห วัด
มหาสารคาม จาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น เปรียบเทียบ
โดยพิจารณาจาก  ค่ าเฉ ล่ีย  (μ) และ  ส่ วน เบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน (σ)  
 5. การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาคมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้
การแจกแจงความถ่ี แลว้นาํเสนอดว้ยการพรรณนาความ 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติ มีดงัน้ี ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation 
   
ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บา้นในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองโก  อาํเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม  สามารถ
สรุปผลศึกษาไดด้งัน้ี    
                1. การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บา้นในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เม่ือจาํแนกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับ
มาก 2 ดา้น  คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ
ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  และอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  2 ด้าน   คือ  ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม   และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
    ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ียงัพบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาคมหมู่บา้นในดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ตํ่ากว่าดา้นอ่ืน  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการ
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เป็นคณะกรรมการตรวจการจัดซ้ือ จัดจ้าง   การมีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลไดด้าํเนินการจัดหามา   รวมทั้ งการมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในส่วนดา้นการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม    พบว่า  ประชาคม
หมู่บา้นมีส่วนร่วมท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ  
ไดแ้ก่ การมีส่วนในการสนับสนุนวสัดุ  อุปกรณ์  ในการ
พฒันาตามโครงการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  การมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างใน
โครงการต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และการมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ิน 
 
 ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บา้นใน
การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม 
 

การมส่ีวนร่วมของ
ประชาคมหมู่บ้าน 

μ σ 

ระดบั 
การมส่ีวน

ร่วม 
1. ดา้นการมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ 
3.82 0.5

0 
มาก 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การดาํเนินกิจกรรม 

3.49 0.5
7 

ปานกลาง 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ 

3.80 0.4
3 

มาก 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

3.22 0.8
6 

ปานกลาง 

โดยรวม 3.58 0.4
3 

มาก 

 
  2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วน ร่วมของ
ประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองโก อาํเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 

จาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั  
เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม  เม่ือจาํแนกตาม
หมู่บา้นขนาดเล็ก          (μ = 3.35) การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง กบัหมู่บา้นขนาดกลาง (μ = 3.64) การมี
ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก และ 
ไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน ดังน้ี  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  เม่ือจําแนกตามหมู่บ้านเล็ก  (μ = 3.80) กับ
หมู่บ้านขนาดกลาง (μ = 3.85) พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัมาก  ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  เม่ือ
จาํแนกตามหมู่บา้นเลก็ (μ = 3.83) กบัหมู่บา้นขนาดกลาง 
(μ = 3.77) พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  เม่ือจาํแนกตาม
หมู่บา้นเลก็ (μ = 3.02) กบัหมู่บา้นขนาดกลาง (μ = 3.41) 
พบวา่ การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
  3. ข้อ เสนอแนะเก่ียวกับการมี ส่วน ร่วมของ
ประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองโก อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม 
   3.1  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า 
ประชาชนควรได้เขา้ร่วมในการประชาคมของหมู่บ้าน
และไดเ้สนอปัญหาความตอ้งการต่างๆ ต่อคณะผูบ้ริการ 
รองลงมา คือ  คณะผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณในแต่ละ
โครงการ 
   3.2  ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
พบวา่ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
จัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน  รองลงมา คือ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลสนับสนุนงบประมาณในการทํา
โครงการท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน 
   3.3  ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า  
คณะผูบ้ริหารควรเห็นความสาํคญัเร่ืองความสะดวกสบาย
ดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน รองลงมาคือ ประชาชน
ควรไดรั้บประโยชน์จากโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน  
   3.4  ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่  
ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจ
การจัดซ้ือ จัดจ้าง  รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วน
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ตําบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการต่างๆ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บา้นในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองโก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม  ผูศึ้กษานาํ
ประเดน็ท่ีน่าสนใจ  มาอภิปรายผลไดด้งัน้ี   
  1. การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผล
การศึกษาดงักล่าว  อาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประเดน็  ดงัน้ี       
   1.1  ประชาคมหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และเขา้ร่วมประชุมประชาคมหมู่บา้น เพ่ือเสนอ
ปัญหาความตอ้งการต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก  มีการวิเคราะห์
ปัญหาความตอ้งการของชุมชน   เสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา   รวมทั้งการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาและ
ความตอ้งการในการพฒันาชุมชน  ต่อผูบ้ริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองโก   อําเภอบรบือ   จังหวัด
มหาสารคาม 
   1 .2   ป ร ะ ช าค ม ห มู่ บ้ าน มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
ผลประโยชน์ ได้รับความสะดวกสบายจากการดาํเนิน
โครงการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 
ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา  ประเพณี   และวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ได้รับ
ประโยชน์จากการดาํเนินงานดา้นป้องกนัและระงบัโรคติ
ตดต่อท่ีจะเกิดในชุมชนเช่น การฉีดพ่นหมอกควนั และ
ทรายอะเบท  และได้รับผลประโยชน์จากการดําเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพ   เด็ก  สตรี  เยาวชน  เช่น  การ
สนบัสนุนงบประมาณ 
  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สยาม (2553) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดําเนินงานเทศบาลตําบลเชียงยืน  อําเภอเชียงยืน 
จังหวดัมหาสารคาม  พบว่า  ประชาชนในเขตเทศบาล

ตาํบลเชียงยืน  มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของเทศบาล 
โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ ง 4 ด้าน  อยู่ในระดับมาก  
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
เทศบาลตาํบล ดา้นการตดัสินใจ  และดา้นการประเมินผล
  
  2 . ผลการ เป รี ยบ เที ยบการ มี ส่ วน ร่วมของ
ประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองโก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม  
จาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น คือหมู่บา้นขนาดเล็กและ
หมู่บา้นกลาง  
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ แตกต่างกนั  ผลการศึกษาท่ีออกมา
เช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่ หมู่บา้นขนาดเลก็เป็นหมู่บา้นท่ีมี
ประชากรอาศยัอยู่น้อย ยกตวัอย่างเช่น การป้องกนัโรค
และระงบัโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนจึงทาํไดอ้ยา่ง
ทันท่วงที รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
ต่างๆ ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลนั้ น  เป็นไปอย่างรวดเร็ว  และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในแต่ละกิจกรรม  ซ่ึงแตกต่างกบั
หมู่บ้านขนาดกลางท่ีมีจํานวนประชากรมากกว่า การ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารในกิจกรรมต่างๆยงัไม่
ทั่วถึง จึงทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ละกิจกรรมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนอ้ยลง 
   ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ  
ยรรยง (2538) ศึกษาเร่ืองบทบาททางการเมืองของผูน้ํา
ท้องถ่ินศึกษาผูน้ําท้องถ่ินในจังหวดัชลบุรี พบว่า ผูน้ํา
ทอ้งถ่ินมีบทบาทท่ีเป็นจริงทางการเมืองนอ้ยกวา่บทบาท
หน้าท่ีคาดหวงั และอาชีพของผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นตวัแปรท่ี
ทาํให้บทบาทท่ีเป็นจริง และบทบาทท่ีคาดหวงัมีความ
แตกต่างกนั   
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลของการศึกษาไปใช้ 
  1.1 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 การมีส่วนร่วมของ
ประชาคมหมู่บา้นในการดาํเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองโก อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ผู ้
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ศึกษาได้นํารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 5 อันดับ   จึงได้
กาํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
    1.1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม ควรมีการตรวจสอบ
การจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ในการพฒันาตามโครงการต่าง 
ใหมี้ประสิทธิภาพ  
    1.1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม ควรมีการส่งเสริม
ตรวจสอบและการ ติดตามประ เมินผลการจัดทํา
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหช้ดัเจน 
  1.2 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาํเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองโก อาํเภอบรบือ 
จงัหวดัมหาสารคาม  จาํแนกตามขนาดของหมู่บ้าน คือ 
หมู่บา้นขนาดเลก็และหมู่บา้นขนาดกลาง ซ่ึงผลการศึกษา
พ บ ว่ า  แตก ต่ างกัน  ดั งนั้ น ผู ้ ศึ ก ษ า จึ งได้กํ าห น ด
ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี  
   1.2.1 องค์การบ ริหารส่วนตําบลหนองโก 
อํ า เภ อ บ ร บื อ  จั งห วัด ม ห าส าร ค าม  ค ว ร มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการดําเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหร้วดเร็ว 
   1.2.2 องค์การบ ริหารส่วนตําบลหนองโก 
อาํเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม ควรมีการสนับสนุน
กิจกรรมการรักษาความสะอาดภายในชุมชน เช่น ดูแล
รักษาความสะอาดของถนน  และร่องระบายนํ้า  
  1 .3  จ าก วัต ถุ ป ร ะส งค์ ข้ อ ท่ี  3  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาํบลหนองโก 
อาํเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม ผูศึ้กษาจึงได้กาํหนด
ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
            1.3.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาํบลหนองโก  
อํา เภอบ ร บื อ   จังห วัด มห าส ารค าม  ควร เล็ ง เห็ น
ความสําคญัเร่ืองความสะดวกสบายดา้นสาธารณูปโภค
ของประชาชน 
     1.3.2 องค์การบริหารส่วนตาํบลตาํบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม ควรเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมในการประชาคมของหมู่บา้นและได้
เสนอปัญหาความต้องการต่างๆ  ต่อคณะผู ้บ ริหาร
   
   1.3.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาํบลหนองโก  
อาํเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บ้านในการดําเนินงาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอโก 
อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 
  2.2   ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือท่ีจะได้
ขอ้คิดเห็นของประชาชนท่ีมีความละเอียดมากกว่าน้ี เพ่ือ
นําผลการศึกษามาพัฒนาการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล           หนองโก  อาํเภอบรบือ  จงัหวดั
มหาสารคาม 
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