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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์จ าแนก
ปัจจัย ส่ วน บุคคลได้แ ก่  เพศ  และระดับ
การศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 
10,869 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน  ได้จ  านวน
กลุ่มตัวอย่าง 396 คน   เค ร่ืองมือท่ี ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ทั้ ง
ฉบบัเท่ากบั 0.97 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1.  ประชาชนมีความคิดเห็นวา่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวดัในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติั ดา้น
การวางแผน   และด้านการแก้ไขปัญหา 
ตามล าดบั 
 2.  ประชาชน ท่ี มี เพศ  และระดับ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาวดัในเขต
เทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and to compare the participation in 
temple development of the people in Nong 
Tad Subdistrict Municipality, Mueang 
District, Buri Ram Province, classified 
gender and educational level.  The 
population was 10 ,869  people in Nong Tad 
Subdistrict Municipality, 3 9 6  persons were 
determined as the sample by Taro Yamane’s 
sample-size table. The 5-rating scale 
questionnaire with reliability of 0.97 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 
participation in temple development of the 
people in Nong Tad Subdistrict 
Municipality, Mueang District, Buri Ram 
Province as a whole and in aspects at the 
moderate level, ranked by descending order 
of inspection, practice, planning and 
problem-solving aspects respectively. 

2. The opinion of people with 
different gender and educational level, on the 
participation in temple development of the 
people in Nong Tad Subdistrict 

Municipality, Mueang District, Buri Ram 
Province, was found with no difference.  
 
Keywords: The Participation, Temple 
Development, Nong Tad Subdistrict 
Municipality, Buri Ram Province. 
 
บทน า 
 ศาสนาพุทธได้เข้ามาเผยแพ ร่ใน
ประเทศไทยเป็นเวลานานและได้กลายเป็น
สถาบนัหลกัท่ีด ารงอยู่กบัสังคมไทยจนอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นศาสนาประจ าชาติ เน่ืองจากมี
ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือและให้คุณค่าของ
สังคมไทยในหลายๆ  ด้านเช่น เป็นบ่อเกิด
ของศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามและเป็นมรดกอนั
ล ้ าค่าสังคมไทยท่ียงัคงสืบต่อมาจนถึงทุก
วนัน้ี  นอกจากน้ียงัเป็นบรรทัดฐานท่ีคอย
ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่
ในกรอบของความถูกต้องดีงามตามหลัก
ศีลธรรม คนไทยท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจะมีความเคร่งครัด 
และเล่ือมใสศรัทธาในเร่ืองของศาสนาอย่าง
มาก ดังจะเห็นได้จากวดัวาอารามต่างๆ ท่ี
บรรพบุรุษไทยไดส้ร้างให้สะทอ้นถึงศรัทธา
ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา จาก
การศึกษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆ พบว่า
วิถีชีวิตชาวพุทธไทยตั้งแต่อดีตมีความแนบ
แน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาอย่างมาก  ท่ี
ส าคญัคือวดัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของสังคม
ในหลายเร่ือง เช่น การศึกษา การฝึกหดัอาชีพ 
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ท่ีประชุมปรึกษาหารือระหวา่งผูป้กครองกบั
ชาวบา้น เป็นตน้ 
 การสร้างวดัมีมาแต่โบราณกาล เม่ือ
ประชาชนมีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้
อพยพไปตั้งถ่ินฐานอยู่ ณ ท่ีใดก็มกัจะสร้าง
ว ัดข้ึนแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปพ านัก เพื่ อ
บ า เพ็ญ บุญกุศลประกอบศาสน กิจตาม
ประเพณีท่ีสืบต่อกนัมาในอดีตวดัเป็นสถานท่ี
ท่ีพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานศึกษา
อบรมให้มีความรู้ในดา้นวิชาชีพต าราแพทย์
แผนไทยและศิลปกรรมแขนงต่างๆเป็น
สถานท่ีท าบุญบ าเพญ็กุศล เป็นศูนยก์ลางการ
บริหารและการปกครอง รวมทั้งเป็นท่ีพึ่งทาง
จิตใจของประชาชน ดงันั้น วดัจึงเป็นสถานท่ี
ท่ีส าคญัยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ตลอดมา จึงถือได้ว่าวดัเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนไทยทั้งอดีตและปัจจุบนั ปัจจุบนัการ
สร้างวดัตั้ งวดัจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนของทางราชการ เม่ือการสร้างวดั
ตั้ ง ว ัด ได้ เส ร็จ ส้ิ น  ได้ รับ พ ระราชท าน
วิสุงคามสีมาเป็นวดัท่ีถูกตอ้งและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติไดข้ึ้นทะเบียนไวใ้น
ทะเบียนวดัของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติแล้วจึงถือว่าว ัดนั้ น เป็นวัดโดย
ส มบู ร ณ์  โด ย เจ้ าอ าว าส มี ห น้ า ท่ี ท า นุ
บ ารุงรักษาวดัจดักิจการและศาสนสมบติัของ
วดัให้เป็นไปดว้ยดีในการน้ีตอ้งดูแลบริหาร
กิจการภายในวดัอย่างต่อเน่ือง ทั้ งด้านการ
ปกครองการศึกษาการปฏิบติัและอ่ืน ๆให้มี
ความกา้วหนา้ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ เพื่อให้วดั
เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

พุทธศาสนิกชนทัว่ไป ซ่ึงหมายถึง การพฒันา
กิจการพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาวดั
นัน่เอง 
 ปัจจุบนัประชาชนชาวไทยร้อยละ 92 
ของประชากรทัว่ประเทศนบัถือศาสนาพุทธ 
หลักของพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานเป็น
แก่นและเป็นแกนของวฒันธรรมไทยทุกดา้น
ทุกสาขา  ชุมชนย่อยๆ  ของชาวไทยทั่ว
ประเทศไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
หรือจงัหวดั จะเห็นไดว้า่มีชุมชนไทยพุทธอยู่
เป็นส่วนใหญ่ และเคร่ืองหมายของชุมชน
ไทยพุทธ คือ วดั และจากการส ารวจของ กอง
แผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปี  2555  พบว่าว ัดพุทธในประเทศไทยมี
จ านวน 33,071 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  86.05 
ของศาสนสถานของทุกศาสนาท่ีมีอยู่ใน
ประเทศไทย โดยทัว่ไปความหมายของวดัท่ี
มีต่อชุมชนทั้ งในอดีตและปัจจุบนัมี 5 ด้าน 
คือ เป็นท่ีพ  านักอาศยัของพระภิกษุสามเณร 
เป็นท่ีบวชเรียน เป็นท่ีท าบุญบ าเพญ็กุศลของ
ประชาชน  ช าวบ้ านโดยรอบวัด เป็ น ท่ี
ประชาชนชาวบา้น โดยรอบวดัไดม้ารับการ
ปลูกฝังศีลธรรม  และวัด เป็นศูนย์กลาง
ประกอบกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของ
ประชาชนหรือชาวบา้นโดยรอบวดั 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
มีภ ารกิจ เก่ี ยวกับการด า เนินงานสนอง      
งานของคณ ะสงฆ์ และ รัฐ  (ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนา แห่งชาติ, 2554 : 1)  โดยการ
ท านุบ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  
ให้การอุปถัมภ์คุ ้มครองและส่งเสริมการ
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พัฒนางานพระพุ ทธศาสนาดูแล รักษา
จดัการศาสนสมบติัพฒันาพุทธมณฑลใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนารวมทั้งใหก้าร
สนับสนุน ส่งเส ริม พัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนาดว้ยตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในการ
สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายในการอุปถมัภคุ์ม้ครองและ
ท านุ บ ารุงศาสนาส่งเสริมการปรับองค์กร
และกลไกท่ีรับผิดชอบดา้นศาสนาเพื่อใหก้าร
บริการจัดการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนามี
ความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อน า
หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนใชห้ลกัธรรมในการด ารงชีวิตมาก
ข้ึนดงันั้น วดัจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาในดา้น
การบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมัน่คงแข็งแรง 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ เหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี เพื่อสามารถใชป้ระโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบการ
พฒันาวดัเพื่อให้วดัมีสภาพสะอาดสงบ และ
สว่าง เพื่อสร้างความสุขทางดา้นจิตใจให้กบั
ประชาชนจึงควรพฒันาวดัแบบบูรณาการ ให้
สอดคล้องกับภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ ์
โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เช่น ชุมชนรอบวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ส่วนราชการ สถานศึกษาในพื้นท่ี
เพื่ อ จุดมุ่ งหมายให้ว ัดมีสภาพความเป็น
ศูนย์กลางชุมชนอย่างแท้จริงและย ัง่ยืนการ
จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพียง

อยา่งเดียวยงัไม่สามารถพฒันาวดัไดส้มบูรณ์
ครบถ้วน การพฒันาวดัท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน
จะต้องพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการ
เช่ือมโยงกิจกรรมของวดัให้สอดคล้องกับ
การบริหารงานคณะสงฆ์และให้สอดคล้อง
กบัเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั 

  จากเหตุผลและความส าคญัดังกล่าว 
ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวดัของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุ รี รั ม ย์  ทั้ ง น้ี เพื่ อ เป็ น แน วท างใน ก าร
เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและ
ความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  
หนองตาด  อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล  หนองตาด  อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด  
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันา
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วดัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนด
ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาวดัตามหลกั 
PDCA ได้แก่ P = Plan คือ การวางแผนงาน
จากวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีได้ก าหนด
ข้ึน  D = Do คือ  การปฏิบัติตามขั้นตอนใน
แผนงานท่ีได้เขียนไวอ้ย่างเป็นระบบและมี
ความต่อเน่ือง C = Check คือ การตรวจสอบ
ผลการด า เนินงานในแต่ละขั้ นตอนของ
แผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนงานในขั้นตอนใด A = 
Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีมีปัญหา 
หรือถา้ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ
ป ฏิบั ติตามแผนงาน ท่ี ได้ผลส า เร็จ  เพื่ อ
น าไปใชใ้นการท างานคร้ังต่อไป 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  เพศ และ
ระดบัการศึกษา ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 2)   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
ในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาด  อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์ ด้าน
การวางแผน   ด้านการป ฏิบั ติ   ด้านการ
ตรวจสอบ และดา้นการแกไ้ขปัญหา 

ระยะ เวลาในการศึกษา  ว ัน ท่ี  1 
มกราคม ถึง 30 เมษายน  2558 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1)  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 10,869 คน 
 2)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 10,869 คน 
ก าหนดขนาดก ลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สู ตร
ค านวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane, 
1973 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 
101)  ซ่ึ งก าหนดให้ มีระดับความเช่ือมั่น
เท่ากบั 95 % ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.5 ได้
ขน าดก ลุ่ มตัวอย่ าง เท่ ากับ  385 .80  คน 
การศึกษาน้ี จึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 396 คน โดย
สุ่มตามสะดวก (เทศบาลต าบลหนองตาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย,์  2557) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ น ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี  คื อ
แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวดัของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย์ จ านวน 1 ฉบับ  แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) 
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  ตอนท่ี  2  สอบถามเก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชน ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองตาด  อ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert)  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัย ท่ี เก่ี ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒ น า เป็ น กรอบ แน ว คิ ด ใน ก ารส ร้ าง
แบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 
2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความ   
มุ่งหมายและสมมติฐานการศึกษา 

3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตาม
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่ อพิ จารณ าแก้ไขภาษ า เน้ื อห า ความ
ครบถ้วน ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและ
เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เข้ า ใ จ ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม  ส าม ารถวัดได้ต รงต าม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าเพิ่มเติม 

4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบล
สวายสออ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 คน 

5) น าแบบสอบถามท่ีน าไปทดลอง
ใช้ (Try-out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย

ขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) เพื่ อ
ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6) น าแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ไป
ห า ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ าม 
(Reliability) โดยวิ ธี สั มประสิท ธ์ิแอลฟ า 
(Alpha Coefficient) ต าม วิ ธี ก ารข อ งค รอ
นบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั .97 

7) จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู ้
ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การศึกษาเสนอต่อนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

2) ผู ้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง  และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 

3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ศึกษาได้
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
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1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าไป เป รียบ เที ยบกับ เกณฑ์
ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรี
สะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวดัของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ใชค้่า t-test 
และ F-test  (one way ANOVA) 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
  1) ความ เท่ี ย งตรง เชิ ง เน้ื อห า 
(Content Validity)  โ ด ยห าค่ าดั ช นี ค ว าม
สอดคล้องระหว่างข้อค าถ ามกับ นิ ยาม      
ศั พ ท์ เฉ พ าะ  (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 
  2) ค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ (1)  ค่าความถ่ี  
(Frequency)  (2)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  (3)  
ค่ าเฉ ล่ีย   (Mean) และ (4)  ส่ วน เบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใช ้t-test และ F-
test  (One way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิ ธีการของเชฟ เฟ่  
(Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการมี ส่ วน ร่วมในการ
พฒันาวดัของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาด  อ า เภอ เมื อง  จังห วัด บุ รี รัม ย ์ 
สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชาชน ท่ี เป็นก ลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 223คน (ร้อยละ 
56.32) รองลงมาเป็นเพศหญิง  จ านวน 173 
คน (ร้อยละ 43.68) ประชาชนท่ี เป็นกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ส่ วน ให ญ่ มี ก า ร ศึ ก ษ าร ะ ดั บ
มธัยมศึกษา จ านวน 179 คน (ร้อยละ 45.20) 
รองลงมา มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 
94 คน (ร้อยละ 23.94)  มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา จ านวน 76 คน (ร้อยละ 19.20) 
และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
จ  านวน 47 คน (ร้อยละ 11.86) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นวา่มีส่วน
ร่วมในการพฒันาวดัในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ด้านการตรวจสอบ ด้านการปฏิบติั ด้านการ
วางแผน  และดา้นการแกไ้ขปัญหา ตามล าดบั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
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 1) ดา้นการวางแผน โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การแสดง
ความคิดเห็นในการวางแผนงานด้านต่างๆ 
รองลงมา การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของวดั  และการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนทางด้านการเงิน   
ของวดั 

 2) ด้านการปฏิบัติ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากม ากไปหาน้ อย  3  อันดับ  ดัง น้ี  การ
ประชาสัมพันธ์หรือการเชิญชวนของวัด 
เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมา 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามภารกิจ
ของวดั และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมของวดั การมีส่วนร่วมในการช่วย
จดักิจกรรมของวดั 

 3) ด้ าน ก ารต ร ว จส อบ  โด ย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี เม่ือ
วดัมีการจัดกิจกรรม ได้แจ้งให้ประชาชน
ไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ รองลงมาวดัมีการ
ประชุมคณะกรรมการวดัอยู่เสมอ และการ
แต่งตั้งกรรมการวดั มีความชดัเจน โปร่งใส 

 4) ด้านการแก้ไข ปัญหา  โดย
ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดับ ป าน กล าง   โ ด ย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั 
ดงัน้ี วดัเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการไขปัญหาด้านการเงิน รองลงมา 
วดัการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน
การศึกษาของวดั และ การมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหาร
งานวดั 
 3. ประชาชนท่ีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาวัดในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 4. ประชาชน ท่ี ระดับก ารศึกษ า
ต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาวดัในเขตเทศบาล
ต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ 
ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาการมี ส่ วน ร่วมในการ
พฒันาวดัของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาด  อ าเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ มี
ประ เด็น ท่ีส าคัญ และน่ าสนใจซ่ึ งจะได้
อภิปรายผล  ดงัน้ี 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นวา่มีส่วน
ร่วมในการพฒันาวดัในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ โดยภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการปฏิบติั ด้านการวางแผน  
แล ะด้ าน ก ารแก้ ไ ข ปั ญ ห า  ต าม ล าดับ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ เขมราฐ  ขัมภ
รัตน์ (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การมี
ส่วน ร่วมในการจัดการส่ิ งแวดล้อมของ
สมาชิกภาพองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษา
เฉพาะกรณี  ก่ิงอ าเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวดั
อุบลราชธานี  ผลการศึกษา  พบว่า  ก ลุ่ม
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ตวัอย่างมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร อยู่ในระดบั
ปานกลาง  มีความ รู้  ความเข้าใจเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมในระดับปานกลางและในเร่ือง
การมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับ
การมีส่วนร่วมในด้านการประชุม ด้านการ
วางแผน ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริม ดา้นการ
ดาเนินกิจการ และดา้นการติดตามประเมินผล
ในระดับปานกลาง ปัจจยัท่ีผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการจดัการิส่งแวดล้อม ได้แก่ ระดับ
การศึกษา รายได้ของสมาชิกสภา อบต. การ
รับรู้ข่าวสาร และความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ส่ิ งแวดล้อม  ปั จจัยด้าน เพ ศ  อายุ  อาชีพ 
สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการจดัการส่ิงแวดล้อม และยงัสอดคล้อง
กบัการศึกษาของ พระอนุกูล  ศรีปัจฉิม (2550 
: บทคัดย่อ ) ท่ี ศึกษาการมี ส่ วน ร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลโพ ธ์ิชัย  อ าเภอ เมื อง  จังหวัด
หนองคาย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
การตรวจสอบ มีค่ า เฉ ล่ี ย สู งกว่าทุ กด้าน 
โดยเฉพาะในเร่ือง เม่ือวดัมีการจดักิจกรรม 
ได้แ จ้งให้ ป ระชาชนได้ รับท ราบอย่ าง
ส ม ่ า เส ม อ  รอ งล งม าวัด มี ก ารป ระ ชุ ม
คณะกรรมการวดัอยู่เสมอ และการแต่งตั้ ง
กรรมการวดั มีความชดัเจน โปร่งใส แสดงให้
เห็นวา่วดัไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา สอดคล้องกับการศึกษา
ของ อนันต์    ดือเระ  (2550 : บทคัดย่อ) ท่ี

ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การในการ
ให้บริการด้านการสาธารณสุขของเทศบาล
ต าบลตะลุบนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 
โดยภาพรวมพบวา่ การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  และเม่ือพิ จารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและ
ประเมินผล มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 2. ประชาชนท่ีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาวัดในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชน ท่ี ระดับก ารศึกษ า
ต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาวดัในเขตเทศบาล
ต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ 
ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
  1) จากผลการศึกษา ว ัดในเขต
เทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุ รี รัม ย์ควรจัด กิ จกรรมห รือ ช่องท าง ท่ี
หลากหลายเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการ
แกไ้ขปัญหาของวดั 
  2) จากผลการศึกษา ว ัดในเขต
เทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมยค์วรประสานงานหรือแสวงหาความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาของวดั 
  3) วดัในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ต าด  อ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วัด บุ รี รั ม ย์ ค ว ร
ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
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ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาวดั
ใหม้ากยิง่ข้ึน 
  4) วดัในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ตาด อ าเภอเมือง  จังหวัดบุ รีรัมย์ควรเชิญ
หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประชาชน  เข้ามาประชุมเพื่อ
หารือวางแผนงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การ
พฒันาวดัเป็นไปด้วยความรวดเร็วและย ัง่ยืน
ต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป 
  1) ควรศึกษาการประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาวดั  ทั้ งระยะสั้ นและระยะ
ยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพฒันาวดั 
  2) ควรศึกษาแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการพฒันาวดั 
  3) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและ
สนับสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพฒันาวดั 
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