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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน
พฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  
อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด  จ าแนก
ตามเพศ   และอาชีพ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านและทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 387 คน 
ซ่ึ งได้ม าโดยใช้ สู ตรค านวณของ ท าโร         
ยามาเน  เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1.  ประช าชน มีความ คิ ด เห็ น ว่ า     
การด าเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลต าบล

เกษตรวิสั ย   อ า เภอ เกษตรวิสั ย   จังหวัด
ร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ดา้น
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ด้านการ
สนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ 
ด้านโครงส ร้างพื้ นฐาน ด้านการอนุ รักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพาณิชยก
รรม และดา้นการจดัระเบียบชุมชน ตามล าดบั 
 2.  ประชาชนท่ีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  
จังหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและรายด้าน    
ไม่แตกต่างกนั 
 3.  ป ระช าชน ท่ี มี อ า ชี พ ต่ างกัน          
มีความคิดเห็นวา่การด าเนินงานพฒันาชุมชน
ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตร
วิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
  The purposes of this study were to 
study and to compare the people’s opinion 
towards the community operation of Kaset 
Wisai Subdistrict Municipality, Kaset Wisai 
District, Roi Et Province, classified by 
gender and education level.  The sample 
consisted of 387 people in every village and 
community of Kaset Wisai Subdistrict 
Municipalit y, desired through Taro 
Yamane’s method. The rating scale 
questionnaire was used as the tool. The data 
were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test (One way 
ANOVA), and Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows:- 

1. The people had opinion on the 
community operation of Kaset Wisai 
Subdistrict Municipality, as a whole and in 
aspects at the high level, ranked in order of 
promotion of quality of life, education, 
religion and culture, government mission 
support, infrastructure, conservation of 
nature and environment, commercial and 
community organizing aspects, respectively.  

2. The people with different gender 
had opinion on the community operation of 

Kaset Wisai  Subdistrict Municipality, as a 
whole and in aspects with no difference. 

3. The people with different 
occupation had opinion on the community 
operation of Kaset Wisai Subdistrict 
Municipality, as a whole and in aspects with 
no difference. 
 
Keywords : Community Operation, Subdistrict 
Municipality 
 
บทน า 
 การพฒันาชุมชน คือ การเปล่ียนแปลง
ชุมชนให้ดีข้ึน เจริญข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลง
อย่างมีแบบแผน และการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
นั้ น ประชาชนในชุมชนนั้ นได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้ งการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนให้เกิดประโยชน์ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน 
 หลักการกระจายอ านาจการปกครอง
เพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ไดโ้ดย
มีความเป็นอิสระ ปลอดจากการช้ีน าของรัฐบาล 
มีความสามารถท่ีจะสนองความต้องการของ
พลเมืองในทอ้งถ่ินได ้ถือไดว้่าเป็นแนวทางใน
การพฒันาประเทศและเห็นหัวใจส าคญัในการ
พฒันาชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล  คือการกระจาย
อ านาจในการสนองความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีข้ึน มีการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ
และการให้ บ ริการประชาชนได้ อย่ างมี



                                        วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 
 

 

515 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีประชาชนเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการให้บริการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามในการด าเนินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ น ย ังคงต้องยึดตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงิน
การคลัง นโยบายการป้องกันประเทศ เป็นต้น 
ดงันั้นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจึงมีความเป็น
อิสระในระดบัหน่ึงในการท่ีจะด าเนินกิจกรรม
การบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหน่ึงนั้ น
รัฐบาลย ังต้องคงความเป็นเอกสิทธ์ิในการ
ควบคุมไว้ ทั้ งน้ีก็ เพื่อรักษาสภาพความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความมัน่คงของชาติได้
นั้ น เอง ดังนั้ นแนวความคิดในการจัดการ
ปกครองท้องถ่ินจึงการปกครองท้องถ่ินจึง
เกิดข้ึน เพื่อส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินไดมิ้อิสระในการ
ปกครองตนเองมีส่วนร่วมทางการบริหาร มี
สิทธิมีเสียงด าเนินการปกครองกันเองอนัเป็น
รากฐานและวิ ถีทางของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนรู้สึกว่า
ตนมีความเก่ียวพนัและมีส่วนเสียในการบริหาร
ท่ีตนเองเข้าไปมี ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมื อง  เช่ น  การเลื อกตั้ ง  การหาเสี ยง
สนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เป็นตน้ ท าให้เกิด
ความรับผิดชอบ ความหวงแหน และปกป้องต่อ
สิทธิผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ดีในการพฒันาการเมืองในระดบัชาติต่อไป แต่
ประโยชน์ของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเห็นอย่าง
เป็นรูปธรรม ก็คือเหตุผลท่ีว่า ไม่มีผูใ้ดจะรู้ถึง
ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุด 
ซ่ึงในการน้ีจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
แก้ ไข ปั ญ ห าขอ งตน เอ ง  ได้ เรี ยน รู้ ถึ ง

กระบวนการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ทอ้งถ่ิน อนัจะก่อให้เกิดผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีจะกา้วมา
เป็นผูน้ าระดับชาติต่อไป และยงัเป็นการแบ่ง
เบาภาระของรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
นักรัฐศาสตร์เสรีนิยมท่ีให้การสนับสนุนการ
ปกครองตนเองของทอ้งถ่ินดว้ยทศันะท่ีว่า เป็น
การสนบัสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการ
เมือง มีสิทธิ มีเสียงด าเนินการปกครองตนเอง 
อันเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย (ประหยดั  หงษ์ทองค า,  
2526) 
 เทศบาลเป็นองค์กรการบริหารงาน
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายการกระจาย
อ านาจของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ซ่ึงเป็นระดบัพื้นฐานไดมี้อ านาจในการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
กระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้
ประชาชนในท้องถ่ินด าเนินการเองภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหลักการส าคญัของ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  การจดั
ให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินนั้นได้มี
โอกาสเขา้ไปเป็นตวัแทนของประชาชนในการ
ปกครองตนเอง  มีองค์กรสภาท้องถ่ิน มีเขต
พื้นท่ีในการบริหาร และความรับผิดชอบตามท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้ห้ มีสถานภาพเป็น
นิ ติ บุ คคล มี รายได้  มีอ านาจในการจัดท า
งบประมาณและมีความอิสระในการปกครอง
ตนเอง แต่จะต้องอยู่ในการควบคุมหรือการ
ก ากับดูแลของรัฐ รวมทั้ งเป็นสถาบันทาง
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การเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ินและจะตอ้ง
ได้รับการสนับสนุน  รวมทั้ งการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในท้องถ่ินนั้ น 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีบทบาทและ
หน้าท่ีท่ีส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความพยายามของรัฐบาลท่ีจะกระจายอ านาจ
ลงสู่หน่วยการบริหารระดับต าบล ตามกระแส
ความต้องการของสั งคมประชาธิปไตยใน
ปัจจุบนั โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานผ่านผู ้แทนของตนเองใน
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในชุมชนของ
ตนเอง ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนท่ี
รวมตวัอยูใ่นระแวกเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัใน
ลักษณะกลุ่มก้อนอาจเล็กหรือใหญ่แล้วแต่
สภาพข้อเท็จจริงและกลุ่มชนดังกล่าวมีชีวิต
ความเป็นอยู่ในลกัษณะมีความรู้สึกผูกพนัเป็น
หน่วยทางสังคมเดียวกนั มีวฒันธรรมประเพณี
และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นหมู่บา้น
เดี ยวกันหรือหลายๆหมู่ บ้านรวมกันก็ ได ้
ภาระหน้าท่ีของชุมชนคือการด ารงไวซ่ึ้งหน้าท่ี
ทางชีวภาพซ่ึงหมายถึงมนุษยต์อ้งมีการสืบทอด
ของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็นชุมชนมีความ
หลากหลายมีปัญหาแตกต่างกันไปบางส่วนมี
สภาพอ่อนแอไม่สามารถพึ่ งตนเองได้ ขาดทิศ
ทางการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาพสังคม และ
การเมืองท่ี มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานให้ประชาชนมีศกัยภาพแกไ้ข
ปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของชุมชน
โดยการร่วมกนัคิด ร่วมกนัท าอย่างมีระบบซ่ึง
จะท าให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นั้ น จะต้องมีการ
ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชนทุกระดับ  (กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน,  2548) 
 จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว ผู ้
ศึกษาจึงสนใจศึกษาการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลการศึกษาใน
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานพฒันา
ชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอ
เกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน
พฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
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 2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความ
คิด เห็น ต่อการด าเนิ นงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพการ
พฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  
อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติั
ภารกิจของส่วนราชการ ด้านโครงสร้าง
พื้ นฐาน  ด้านการอนุ รักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านการพาณิชยกรรม และด้าน
การจัดระ เบี ยบ ชุมชน  (พระราชบัญญั ติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542) 
 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรและก ลุ่มตัวอย่าง  คื อ  
ประชาชนทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน 12,053 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ  
ทาโร  ยามาเน ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  
387 คน 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ เทศบาลต าบล
เกษตรวสิัย อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1. ต วั แ ป ร อ ิส ร ะ  (Independent 
Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสิัย อ าเภอเกษตร
วสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ ไดแ้ก่ เพศและอาชีพ 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
คือ  ความ คิด เห็นของประชาชน ต่อการ
ด าเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  
ได้แก่  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้าน
การศึกษาศาสนา และวฒันธรรม ด้านการ
สนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  ด้านการพาณิชยกรรม และ
ดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ  
ประชาชนทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน  12,053  คน  (ขอ้มูล
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวดั
ร้อยเอด็,  2558) 
  2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ  
ประชาชนทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใชสู้ตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน่  (Taro  
Yamane,  1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  
2546 : 101)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  
387.15  การศึกษาน้ีจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน  390  คนแล้วเลือกตัวอย่างจากทุก
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หมู่บ้านหรือชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยอ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน  1 ฉบับ 
โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูล
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ดโดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1)  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2)  ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณา
เน้ือหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและ
สมมติฐานการศึกษา 
 3)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตาม
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ
พิ จารณาแก้ภาษา เน้ื อหา ความครบถ้วน
ถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาและเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถ

วดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีป รึกษา
แนะน า 
 4)  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข
แล้ว  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
(Content Validity) จากผู ้เช่ี ยวชาญ  2  ท่ าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แกไ้ขปรับปรุง เพื่อให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรง
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
 5)  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับประชาชนใน เขตองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษา จ านวน 40 คน 
 6)  น าแบบสอบถามท่ีน าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นราย
ขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสั มพัน ธ์ อย่ าง ง่ าย        
ข อ ง เพี ย ร์สั น  (Pearson Product Moment 
Correlation) เพื่อทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 7)  น าแบบสอบถามท่ีผ่าน เกณฑ์
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวธีิการของครอนบาค  (Cronbach) 
 8)  จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1)  ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลเสนอต่อ
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นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  
อ า เภอ เกษตรวิสั ย  จังหวัด ร้อย เอ็ด  เพื่ อ
ประสานการเก็บขอ้มูลกบัประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2)  ผู ้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตน เองและได้ติดตาม เก็บ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3)  ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1)  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2)  วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ประชาชนต่อต่อการด าเนินงานพฒันาชุมชน
ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด  โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปล
ความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 100) 
 3)  วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการต่อการด าเนินงานพฒันา
ชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ใช้ค่า t-test และ F-test (one way 
ANOVA) 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1)  ค ว าม เท่ี ย ง ต ร ง เชิ ง เ น้ื อ ห า 
(Content Validity)  โ ด ยห าค่ าดั ช นี ค ว าม

สอดคล้องระหว่างข้อค าถ ามกับ นิ ยาม       
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 
 2)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบ บ ส อบ ถ าม ทั้ ง ฉ บั บ โด ยก ารห าค่ า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 3)  สถิติพื้ นฐาน ได้แก่  ค่าความ ถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
 4) ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลใช ้ t-test 
และ F-test  (One way ANOVA)และทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เกษตรวิสั ย   อ า เภอ เกษตรวิสั ย   จังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ห ญิ ง  จ าน วน  218  คน  (ร้อยละ  55 .90 ) 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 179 คน (ร้อย
ละ 44.10) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ
หรือส่วนตวั จ านวน 179 คน (ร้อยละ 45.89) 
รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 
112 คน(ร้อยละ  28.71)  และอาชีพรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 99 คน 
(ร้อยละ 25.40) 
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 2.  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =3.28) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี  ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
( x =3.43) ด้านการส่ งเส ริม คุณภาพ ชีวิต 
( x =3.41) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ( x =3.31) 
ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วน
ราชการ ( x =3.26) ด้านการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ( x =3.25)  ดา้นการพาณิชยก
ร ร ม  ( x =3.20)  แ ล ะ ด้ าน ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ธ ร รม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ งแ วด ล้ อ ม  ( x =3.11) 
ต าม ล าดั บ  เ ม่ื อ พิ จ ารณ า เป็ น ร าย ด้ าน  
ปรากฏผลดงัน้ี 
  1)   ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.32) 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี จดั
ให้ มี สั ญญาณไฟและเคร่ื องหมายจร าจ ร 
( x =3.63) จดัให้มีน ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
( x =3.57)  จัด ให้ มี ส วนส าธ ารณ ะห รือ
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  ( x =3.40)  จดัให้มี
และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า  ( x =4.15)  จดั
ให้มีน ้ าเพื่อการเกษตร  ( x =3.12)  และจดัให้
มี แล ะ ดูแล  รักษ าไฟ ฟ้ าห รือแส งส ว่ าง  
( x =3.08) 
  2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x =3.42) 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  การ
ให้ ค ว าม รู้ เ ร่ื อ งก าร ป้ อ งกัน ย า เส พ ติ ด  
( x =3.58)  การให้บริการแนะน ารักษา ดูแล

สุขภาพอนามยัผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและประชาชน  
( x =3.56)  การสนบัสนุนและจดับริการดา้น
สาธารณสุข เช่น  การประสานกับสถาน
บริการด้านสาธารณสุขเพื่ อให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบ  ( x =3.51)  จดั
ให้ มีสถานท่ีเล่นกีฬา  หรือออกก าลังกาย  
( x =3.39)  จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนา
สต รี  เด็ ก  เย าวชนผู้ สู งอ ายุและผู ้พิ ก าร  
( x =3.31)  และจดัให้มีการป้องกันโรคและ
ระงบัโรคติดต่อ  ( x =3.20) 
  3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.45) 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  จดั
ให้มีบริการสาธารณะต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ  
โทรศพัทส์าธารณะ ท่ารถ เป็นตน้  ( x =3.61)  
จัดให้มีคณะกรรมการชุมชน หรือคุ้มบ้าน  
( x =3.58) การดูแลรักษาความสะอาดของ
ชุ ม ชน โด ยรวม  ( x =3.52) จัด ให้ มี ก าร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ( x =3.45)  
โครงการรณรงค์หรืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
( x =3.42) และการปรับปรุงผงัเมืองหรือผงั
ชุมชน ( x =3.16) 
  4) ด้านการพ าณิ ชยกรรม  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.22) 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  
ส่งเสริมให้ มีการฝึกฝนหรือพัฒนาอาชีพ  
( x =3.38) จดัให้มีและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ ( x =3.28) จัดให้มีตลาด
กลางของชุมชน  ( x =3.24) การสนับสนุน
ข้อมู ล  ความ รู้ด้ านก ารป ระกอบอาชีพ  
( x =3.23) การส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนมี
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รายได้ เส ริม  ( x =3.16) และจัดให้ มี และ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ( x =3.07) 
  5) ดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =3.13) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย  ดงัน้ี  มีการรณรงค ์ส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมแ้ละปลูกสร้างป่าชุมชน ( x =3.31) จดั
ให้มีการดูแลและรักษาความสะอาดถนน  
ทางเดินหรือท่ีสาธารณะ  ( x =3.19) การน า
ข้อเสนอและข้อคิดเห็นของประชาชนไป
ปฏิบติัหรือเป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
( x =3.13) มีการจัดการเก่ียวกับขยะชุมชน  
( x =3.09) จดัให้มีการก าจดัขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล ( x =3.08) และมาตรการป้องกัน
มลพิษต่างๆ ( x =3.01) 
  6) ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x =3.26) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย  ดังน้ี  มีการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส
เทศกาลหรือวนัส าคญัทางศาสนา ( x =3.63)  
กิจกรรมการท านุบ ารุงศาสนา ( x =3.57)  
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ( x =3.15) การ
จดับริการส าหรับเด็ก เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
( x =3.12) ส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีของ
ชุมชน ( x =3.08) และส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษา ( x =3.06) 
  7) ดา้นการสนับสนุนการปฏิบติั
ภารกิจของส่วนราชการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ป าน ก ล าง  ( x =3.27) เรี ย งล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  การเป็นศูนย์
ประสานงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจ

ของส่วนราชการ  ( x =3.57) จัดให้ มีการ
ประชุมราษฎร ( x =3.45) การมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการพัฒนาต่างๆ  ( x =3.24)  
ก ารให้ ค ว าม ร่ วม มื อกับ ห น่ วยงาน อ่ื น  
( x =3.15) ก าร ติ ด ต่ อ  ป ระส าน งาน กับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนงานหรือ
กิจกรรมของหมู่บ้านชุมชน ( x =3.12) และ
ส่งเส ริมห รือสนับสนุนงบประมาณ เพื่ อ
สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของหมู่บ้าน 
ชุมชน ( x =3.11) 
 3.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั 
 4.  ประชาชน ท่ี มีอาชีพ ต่างกัน  มี
ความคิดเห็นว่าการด าเนินงานพฒันาชุมชน
ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1.  จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี พ บ ว่ า 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
พฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ า เภอ เกษตรวิสั ย  จังหวัด ร้อย เอ็ด  โดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีประชาชนมีความคิดเห็น
วา่เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย มีการด าเนินงาน 
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้าน
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โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสนับสนุนการ
ปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ ดา้นการศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม ดา้นการพาณิชยกรรม  
แ ล ะ ด้ าน ก าร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิ งแวดล้อม  ตามล าดับแสดงให้ เห็นว่า
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการต่างๆ เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน  พ .ศ . 2542  ท่ี ก าหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจและหน้าท่ีใน
การจัดการระบบบ ริการสาธารณ ะ เพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 
ซ่ึ งรวม ถึ งก ารส าธ ารณ สุ ขก ารอน ามัย
ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย าบ า ล 
(พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542) และเป็นไปตามแนวคิด
การกระจายอ านาจให้กบัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กล่าวคือ หมายถึงการเคล่ือนย้าย
อ านาจการตดัสินใจและการด าเนินการไปให้
ท้องถ่ินเป็นผูด้  าเนินการแทน เป้าหมายของ
การกระจายอ านาจทางการเมือง  จึงไม่ได้
จ  ากัดอยู่ ท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นให้
กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถ่ินมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ท้องถ่ินมีความ
เขม้แขง็มากข้ึน (ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ ์และ
คณ ะ , 2553 ) น อกจาก น้ี ย ัง เป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

เร่ืองแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีก าหนดบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 38) 
คือ กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการของ
ท้องถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พฒันาเศรษฐกิจ
ของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้ งโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในทอ้งถ่ิน ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียม
กนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้ นและ  มาตรา  281 
ภายใตบ้งัคบัมาตรา 1 รัฐจะตอ้งให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
หลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถ่ิน  และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัท าบริการสาธารณะ และมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
 จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาแต่ละ
ดา้นเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการด าเนินการมาก
ท่ีสุดคือ จดัให้มีสัญญาณไฟและเคร่ืองหมาย
จราจร รองลงมาคือ  จัด ให้ มีน ้ า เพื่ อก าร
อุปโภค บริโภค ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
พื้ น ฐาน  เร่ือง ท่ี ป ระชาชน เห็ น ว่า มี ก าร
ด าเนินการมากท่ีสุด คือ การให้ความรู้เร่ือง
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การป้องกันยาเสพติด รองลงมา คือ การ
ให้บริการแนะน ารักษา ดูแลสุขภาพอนามัย
ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและประชาชน  ด้านการจดั
ระเบียบชุมชน  เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการ
ด าเนิ นก ารมาก ท่ี สุ ด คือ  จัด ให้ มี บ ริก าร
สาธารณะต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ารถ เป็นตน้ รองลงมาคือจดัให้มี
คณะกรรมการชุมชน ทั้งน้ีเพื่อท าหน้าท่ีเป็น
ผูแ้ทนในพื้นท่ีเพื่อประสานด าเนินงานพฒันา
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2522 : 
13) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
ชุมชนประ เด็ นส าคัญ ป ระการห น่ึ ง คื อ  
ความคิดริเร่ิมของชุมชน  ประชาชนต้องมี
ทศันคติดา้นน้ีจนถึงขนาดท่ีสามารถแสดงความคิด
ริเร่ิมตามโครงการพัฒนา โดยไม่ต้องรอให้
ท างรัฐ เข้ามาเป็นผู ้ชักชวนห รือกระตุ้น
ตลอดเวลาเพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่โครงการ
ท่ีเกิดจากรัฐเป็นผูคิ้ดริเร่ิมจะไม่ตรงกบัความ
ต้องการของชุมชนหรือท้องถ่ินและมักเป็น
การแกปั้ญหาท่ีไม่ตรงจุด แต่ท่ีรัฐจ าเป็นตอ้ง
เขา้ไปด าเนินการเองนั้นเป็นเพราะทางชุมชน
เองเกิดความลัง เล ไม่ แ น่นอน  ท างด้ าน
ความคิดไม่มีการรวมกลุ่มรวมพลังให้เกิด
ความคิดริเร่ิมเองเป็น ข้อส าคัญ  คือ อย่ายดั
เยียดความคิด  แต่ในขณะเดียวกันต้องรู้จัก
ประสานความตอ้งการขอชุมชนกบันโยบาย
และวตัถุประสงค์ของรัฐให้กลมกลืนกันให้
ได ้
 ด้ าน ก ารพ าณิ ช ยก รรม  เร่ื อ ง ท่ี
ประชาชนเห็นวา่มีการด าเนินการมากท่ีสุดคือ  

ส่งเสริมให้ มีการฝึกฝนหรือพัฒนาอาชีพ  
รองลงมาคือจดัใหมี้และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ มีความต้องการท่ีจะสร้างฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชนได้มีความเข้มแข็ง ด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองท่ี
ประชาชนเห็นวา่มีการด าเนินการมากท่ีสุดคือ    
มีการรณรงค ์ส่งเสริมการปลูกตน้ไมแ้ละปลูก
สร้างป่าชุมชน รองลงมา จดัให้มีการดูแลและ
รักษาความสะอาดถนน  ทางเดินห รือ ท่ี
ส าธ ารณ ะ  ด้ าน ก ารศึ กษ า ศ าสน าและ
วฒันธรรม เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการ
ด าเนินการมากท่ีสุดคือ   มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองในโอกาสเทศกาลหรือวนัส าคัญทาง
ศาสนา รองลงมา จดัให้มีกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศาสนา  ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการ  เร่ืองท่ีประชาชน
เห็นว่ามีการด าเนินการมากท่ีสุดคือ การเป็น
ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการ รองลงมาคือ จดัให้มี
การประชุมราษฎร ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ มีความตอ้งการไดเ้ห็นความส าคญัใน
เร่ืองการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่างๆ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ สัญญา  สัญญา
วิว ัฒน์  (2542) ท่ี ก ล่ าวถึงหลักการพัฒนา
ชุมชนท่ีนิยมใช้กันโดยทัว่ไป ได้แก่ 1) การ
พฒันาชุมชนตอ้งตอบสนองความตอ้งการอนั
แทจ้ริงของประชาชนในชุมชน ดว้ยการริเร่ิม
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จากประชาชนและเร่ิมต้นจากโครงการง่าย
ไปสู่โครงการท่ียากข้ึน 2) การพฒันาชุมชนมี
ลกัษณะเป็นโครงการอเนกประสงค์ ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือของนักวิชาการหลายสาขาวิชา และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย 3) การพฒันาชุมชนตอ้ง
เปล่ียนแปลงเจตคติของประชาชนไปพร้อม
กบักิจกรรมดา้นอ่ืนๆ 4) การพฒันาชุมชนตอ้ง
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนอยา่งเต็มท่ีเพื่อเป็นการสร้างพลงัชุมชน
และองค์กรของประชาชนข้ึน 5) การพฒันา
ชุมชนต้องค้นหาและพฒันาผูน้ าชุมชนในด้าน
ต่างๆ   ตามลกัษณะของกิจกรรมและความจ าเป็น
ของแต่ละชุมชน  6) การพัฒนาชุมชนต้อง
ยอมรับในสถานภาพ  บทบาทของสตรี  และ
เยาวชน  เปิดโอกาสให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนให้มากท่ีสุด  เพราะสตรีและ
เยาวชนมีผลต่อการขยายตวัใหไ้ดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนให้มากท่ีสุด  เพราะ
สตรีและเยาวชนมีผลต่อการขยายตวัของงาน
และการรับช่วงของงานพฒันาชุมชนได้เป็น
อย่างดี 7) การพัฒนาชุมชนของประชาชนจะ
ประสบความส าเร็จอยา่งเต็มท่ี ถา้หากรัฐบาลมีความ
พร้อมและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 8) การ
พัฒนาชุมชน ต้องมีนโยบายและวางแผน
ตั้งแต่ระดบัประเทศถึงระดบัทอ้งถ่ิน โดยการ
บริหารงานทุกระดับจะต้องมีความคล่องตวั
และมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 9) การพฒันา
ชุ ม ช น ต้อ งส นั บ ส นุ น ให้ อ งค์ ก รข อ ง
ภาคเอกชน องค์การอาสาสมคัรต่างๆ ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และนานาชาติไดเ้ขา้
มามี ส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย  10) การ

พัฒนาชุมชนต้องมีการวางแผนให้เกิดการ
พฒันาพร้อมๆ กัน ทั้งในระดับท้องถ่ินและ
ระดบัชาติหรือระดบัประเทศ 

2.  จากผลการศึกษาเป รียบ เที ยบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
พฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  
อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
ประชาชนท่ีมีเพศและประชาชนท่ีมีอาชีพ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
พฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ า เภอ เกษตรวิสั ย  จังหวัด ร้อย เอ็ด  โดย
ภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั แสดงให้
เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศและอาชีพ 
ของของประชาชน ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานพฒันาชุมชน
ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตร
วสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
 1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย ควรจดัให้มีระบบการดูแล
รักษาระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2)  ด้านการส่งเส ริม คุณภาพชีวิต 
เทศบาลต าบลเกษตรวสิัย ควรมีการรณรงคใ์น
เร่ืองการป้องกันโรคติดต่อหรือจดักิจกรรม
หรือด าเนินการเพื่อระงบัโรคติดต่อ 
 3)  ด้ าน ก าร จัด ร ะ เบี ย บ ชุ ม ช น 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสั ย  ควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน 
ชุมชนใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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 4)  ด้านการพาณิชยกรรม เทศบาล
ต าบลเกษตรวิสั ย ควรจัดให้ มี กิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 5)  ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ควรจดั
ให้มีกิจกรรมหรือโครงการด้านการป้องกัน
มลพิษต่างๆ 
 6)  ด้ าน ก าร ศึ ก ษ า  ศ าส น าแล ะ
วฒันธรรม เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ควรจดั
กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน 
 7)  ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการ เทศบาลต าบลเกษตร

วิสัย ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของหมู่บา้น ชุมชนให้มาก
ยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อ
การมี ส่วน ร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชน 
 2)  ควรศึกษาแนวทางการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา
ชุมชน 
 3)  ควรศึกษาความต้องการของ
ชุมชนในการพฒันาชุมชน 
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