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บทคดัย่อ 

          งานวิจัยเร่ือง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้

เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และน าข้อมูลที่ได้จากศึกษา เสนอเป็นนโยบายระดับท้องถิ่นใน

ประเดน็ของการพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงงานวิจัยน้ีเป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 

ประชาชนที่มีสทิธิ์เลือกต้ังในเขตเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล  

  จากการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

จ านวน 2 ด้าน ดังน้ี ด้านการวางแผนและการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการอุตสาหกรรมและการ

ท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการ ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐาน  

   ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี เทศบาลควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ควรจัดกจิกรรมทางด้านสาธารณสขุโดยให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

ควรจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือสร้างลานกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนใน

พ้ืนที่  

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ควรจัดหาแหล่งจ าหน่ายสนิค้า ส่งเสริมการพัฒนา/แปรรูปสนิค้าเกษตร ควรบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 

ในท้องถิ่นให้เหมาะสม มีประสิทธภิาพ และเพียงพอต่อความต้องการ อกีทั้งควรด าเนินการแก้ไขปัญหา 

น า้เน่าเสีย ขยะมูลฝอย ตลอดจนมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และควรเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็/เสนอแนะ ตัดสินใจ เข้าร่วมด าเนินโครงการต่างๆอย่าง

ทั่วถึง สม ่าเสมอ  

 

บทน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของภาครัฐที่ท  างานใกล้ชิดกับ

ประชาชนโดยท าหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้

แบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ทั้งน้ีเทศบาลทั้ง 

3 ประเภท ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล เทศบาลแต่ละประเภทจะจัดตั้งอย่างสอดคล้องไปตามระดับความ

เจริญของท้องถิ่น จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และอื่น ๆ ท้องถิ่นแต่ละประเภทจะมี

บทบาทหน้าที่ที่ส  าคัญที่เหมือนกัน คือการให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชน 

จากการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท อ านาจหน้าที่ และรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ที่มีผลต่อการกระจายอ านาจของรัฐในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ระดับรากฐาน ซ่ึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน า

นโยบายและการกระจายอ านาจไปปฏบัิติ เพราะถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏบัิติงาน

ตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังน้ัน

เทศบาลต าบลจึงต้องมีขีดความสามารถในการปฏบัิติงานเพ่ือตอบสนองนโยบายกระจายอ านาจและ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซ่ึงการที่จะให้เทศบาลต าบลสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพน้ัน ส่วนส าคัญกค็ือบุคลากรขององค์กรซ่ึงกค็ือผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่อย่างมากจึงจะ

สามารถท าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างถูกต้องและตรงทศิทาง 

 การพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน

จะต้องมีการวางแผนการพัฒนา และมีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญอย่างย่ิง ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ

พัฒนาการก าหนดภารกจิ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 

ซ่ึงจะช่วยในการก าหนดแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้อง 

และประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซ่ึงสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีมากมาย แต่คงเป็นการยากที่จะด าเนินการแก้ไขได้ทุกด้านเน่ืองจากข้อจ ากัดในปัจจัย

ทางการบริหาร เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ของท้องถิ่นที่มีจ ากัด เป็นต้น 
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ดังน้ัน การวางแผนพัฒนาจึงจ าเป็นจะต้องมีการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือ

ทราบว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาไหนก่อนหลังในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 ในปัจจุบันการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ

ต้องการของประชาชน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลน้ันยังไม่บรลุเป้าหมายหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซ่ึงสาเหตุอาจ

มาจากการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายของทางราชการเท่าน้ัน โดยมิได้มุ่งเน้นถึงการมีส่วนร่วมหรือความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงท าให้เทศบาลมีแผนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของ

ประชาชน ทั้งน้ีเทศบาลต าบลมีบทบาทและหน้าที่หลายๆอย่าง ทั้งหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ในการที่ประชาชนจะร่วมกันพัฒนาองค์กรและพ้ืนที่ที่ตอนอาศัย

น้ัน ประชาชนจะต้องมีการประสานงานระหว่างองค์กรในพ้ืนที่ ซ่ึงประชาชนควรมีการรับรู้ว่าองค์กร

ในพ้ืนที่ น้ันๆมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านใดเช่นไรบ้าง เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ

ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผู้ศึกษาจึงเหน็ความส าคัญที่ศึกษาถึงการรับรู้ของประชาชน

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะเขือแจ้  อ าเภอเมืองล าพูน 

จังหวัดล าพูน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ต้องการของประชาชน และเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนในศึกษาเร่ืองการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลในการประกอบการค้นคว้าและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสทิธิ์เลือกต้ังในเขตเทศบาล 

ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวน 400 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมาจากแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นค าถามปลายเปิด 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด ให้แก่เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ โดย

ขอความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีต าบลมะเขือแจ้ ในการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงได้รับความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ในการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสรจ็ เจ้าหน้าที่

ของเทศบาลจะเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด เมื่อด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด

เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้น าแบบสอบถามส่งคืนให้แก่ผู้วิจัย และผู้วิจัยน า

แบบสอบถามกลับ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับด้วย

ตนเอง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

พรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติอ้างองิ ดังน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies Descriptive) บรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิเคราะห์ระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้

ค่า T-test และ F-test (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคลที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05โดยใช้

ค่า T-test กรณีที่มีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่ม และใช้ F-test (ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ

ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบความแตกต่างอย่างน้อยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผู้วิจัยท าการเปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Significant Different (LSD) 

 

ผลการวิจยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ โดยภาพรวมพบว่ามีเกณฑ์ระดับมาก ( ̅= 
3.53, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า  

1.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่ามีเกณฑ์ระดับมาก ( ̅= 3.59, S.D. = 

0.61) โดยข้อที่สงูสดุคือ เทศบาลจัดให้มีน า้สะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ
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ของประชาชน ( ̅= 3.65, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ เทศบาลจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

( ̅= 3.63, S.D. = 0.71) 

1.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่ามีเกณฑ์ระดับมาก ( ̅= 3.69, S.D. = 

0.54) โดยข้อที่สูงสุดคือ เทศบาลให้ความรู้และเสิรมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เร่ือง

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัย เช่น กิจกรรม อสม. เย่ียมบ้าน ( ̅= 3.81, S.D. = 0.74) 

รองลงมาคือ เทศบาลมีการควบคุม ป้องกนั ฟ้ืนฟู รักษาโรค ( ̅= 3.80, S.D. = 0.71) 

1.3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่ามี

เกณฑ์ระดับมาก ( ̅= 3.65, S.D. = 0.63) โดยข้อที่สูงสุดคือ เทศบาลมีการฝึกอบรม การช่วยเหลือ

เบ้ืองต้น การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม ่าเสมอ ( ̅= 3.73, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ 

เทศบาลมีการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการดูแลสงบความเรียบร้อยภายในต าบลได้เป็นอย่างดี  

( ̅= 3.69, S.D. = 0.71) 

1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและ

การท่องเที่ยว พบว่ามีเกณฑ์ระดับปานกลาง ( ̅= 3.36, S.D. = 0.58) โดยข้อที่สูงสุดคือ เทศบาล

มีการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของแหล่งอุตสาหกรรม ( ̅= 3.46, S.D. = 0.72) 

รองลงมาคือ เทศบาลมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภมิูทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

แหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ( ̅= 3.32, S.D. = 0.72) 

1.5 ด้านการบริการจัดการทรัพยากร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม พบว่ามีเกณฑ์ระดับมาก ( ̅= 3.54, S.D. = 0.59) โดยข้อที่สูงสุดคือ เทศบาลมีการ

เฝ้าระวัง และควบคุมไฟป่า ( ̅= 3.57, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ เทศบาลมีการส่งเสริมการปลูก

ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ( ̅= 3.55, S.D. = 0.73) 

1.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น พบว่ามีเกณฑ์

ระดับมาก ( ̅= 3.81, S.D. = 0.66) โดยข้อที่สูงสุดคือ เทศบาลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ 

และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เช่น ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีตักน า้ทพิย์ ประเพณี

บวชลูกแก้ว ฯลฯ อย่างสม ่าเสมอ ( ̅= 3.91, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ เทศบาลมีการจัดประเพณี 

และกจิกรรมต่างๆ เช่นวันเดก็ วันสงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ วันลอยกระทง ฯลฯ อย่างสม ่าเสมอ  

( ̅= 3.90, S.D. = 0.74) 

1.7 ด้านการบริหารจัดการ พบว่ามีเกณฑ์ระดับปานกลาง ( ̅= 3.04, S.D. = 

0.85) โดยข้อที่สงูสุดคือ เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 

การแสดงความคิดเหน็ เสนอปัญหา/ความต้องการ และการท างานร่วมกับเทศบาล ( ̅= 3.22, S.D. 

= 1.00) รองลงมาคือ เทศบาลน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร เพ่ืออ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนได้อย่างรวดเรว็ มีประสทิธภิาพ และสนองตอบความต้องการของประชาชน 
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( ̅= 3.03, S.D. = 0.91) 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  

2.1 ผลการเปรียบเทยีบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ จ านวน 3 ด้าน คือ 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการบริการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

และด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ ส่วนด้านอื่น ไม่มีความแตกต่างกันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน

ที่ต้ังไว้ 

2.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ จ านวน 4 ด้าน คือ 

ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมฯ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการ

อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ ส่วนด้านอื่น ไม่มีความแตกต่างกันซ่ึงปฏเิสธสมมติฐานที่ต้ัง

ไว้ 

2.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี

ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีความแตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการจัดการระเบียบ

ชุมชน/สงัคมฯ ส่วนด้านอื่น ไม่มีความแตกต่างกนัซ่ึงปฏเิสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการรับรู้

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ัง

ไว้ จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมฯ 
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ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและการทอ่งเที่ยว ด้านการ

บริการจัดการทรัพยากร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีฯ ส่วนด้านอื่น ไม่มีความแตกต่างกนัซ่ึงปฏเิสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2.5 ผลการเปรียบเทยีบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีระดับการ

รับรู้เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนด้านอื่น ไม่มีความแตกต่างกันซ่ึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 3. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และน าข้อมูลที่ได้

จากศึกษา เสนอเป็นนโยบายระดับท้องถิ่นในประเดน็ของการพัฒนาท้องถิ่น 

จากผลการวิจัย ที่ประชาชนได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ระดับท้องถิ่นในประเดน็ของการพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 

3.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซมผิว

การจราจร/ถนนที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เพ่ือป้องกันและลดการเกิด

อุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

3.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขโดยให้

ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 

ตลอดจนแนวทางการป้องกันและรักษาโรคเบ้ืองต้นอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชนในพ้ืนที่ 

3.3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมฯ เทศบาลควรจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือสร้างลานกีฬา

และจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพในช่วงปิดเทอมให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้

เยาวชนได้ท ากจิกรรมที่มีประโยชน์ เพ่ืลดปัญหาการม่ัวสุมและติดยาเสพติดของเยาวชนในพ้ืนที่ 

3.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมฯ เทศบาลควรจัดหาแหล่ง

จ าหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ควรส่งเสริมการพัฒนา/แปรรูปสินค้าเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตรในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าทาง

การเกษตรราคาตกต ่าและปัญหาสนิค้าล้นตลาด 

3.5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรฯ เทศบาลควรจัดสรรแหล่งน า้ เพ่ือแก้ไขปัญหา

แหล่งน า้ทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และควรมีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน า้ในท้องถิ่นให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้เพ่ือการเกษตรกรรม
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ในพ้ืนที่ อีกทั้งควรด าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอย ตลอดจนมลพิษที่เกิดจาก

โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

3.6 ด้านการบริหารจัดการ เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็/เสนอแนะ ตัดสินใจ และเข้าร่วมด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาลอย่างทั่วถึง 

และสม ่าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถแก้ไขปัญหาใน

ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

อภิปรายผล 

   จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ท าให้ผู้วิจัย

ทราบถึงตัวแปรเพ่ือน าตัวแปรทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมมาวิเคราะห์หาค่าทาง

สถิติ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์น้ัน พบว่า การที่ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตเทศบาลต าบลมะเขือ

แจ้ มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า

ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบข้อมูลในเร่ืองของการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

สามารถสัมผัสได้ถึงการพัฒนาของท้องถิ่นตามองค์ประกอบของการรับรู้ นอกจากน้ียังได้รับการเอา

ใจใสดูแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ประชาชนแสดงการตอบสนอง

ออกมาในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

   โดยการรับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ถึงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ

การที่เทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษณ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการที่เทศบาลมีการผลักดันและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ประเดน็ดังกล่าวในลักษณะของโครงการประจ าปีและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเป็น

โครงการ/กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น จึงท าให้

ประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การขับเคล่ือนของเทศบาลในฐานะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผนวกกับความรู้สึกในการเป็นพ่ีน้อง พวกพ้องของคนในชุมชนท้องถิ่น

เอง ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการรับรู้ของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยที่มี

อทิธิพลต่อการรับรู้ทางสังคมของสิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

(Culture) เป็นตัวการส าคัญที่ท  าให้คนเรารับรู้อะไรแตกต่างกนั  

   ในส่วนของประเดน็ล าดับรองลงมาที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในระดับมาก 

น้ันคือประเดน็ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยประชาชนรับรู้ได้ถึงการที่เทศบาลมีความพยายามที่

จะให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัย

ผ่านกลไกภาคประชาสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อ.

ส.ม.) ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวท าให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงความเอาใจใสในปัญหาทุกข์สุขของ

ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาของสุขภาพและความเจบ็ป่วย นอกจากน้ีประชาชนยังรับรู้ได้
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ถึงการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ผ่านการช่วยเหลือ

เบ้ืองต้น การป้องกัน แลการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ท้องถิ่นอย่างสม ่าเสมอ  จึงท าให้ภาพลักษณ์

และความรับรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติดังกล่าวของเทศบาลที่มีต่อประชาชนชัดเจนมากย่ิงข้ึน และ

ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับองค์ประกอบของการรับรู้ในมิติที่ 3 ซ่ึง

การรับรู้ต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้รับรู้อันหมายถึง ประสบการณ์เดิม แรงขับ 

ทศันคต ิบุคลิกภาพ และอื่นๆของผู้รับรู้ เช่น การเอาใจใส่ (Attenttion) (จ าเนียร ช่วงโชติ, 2516) 

   ในล าดับรองลงมาที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้ น่ันคือด้านการพัฒาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และน า้ประปา ซ่ึงเป็นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็น จึงเป็นสิ่งที่

ตอกย า้ได้ถึงความเอาใจใสในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการพัฒนา

ท้องถิ่นเชิงประจักษ์ที่ประชาชนสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงการพัฒนาภายในท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

ซ่ึงแตกต่างจากการด าเนินงานท้องถิ่นในด้านล าดับรองลงมาอีกได้แก่ด้านการบริหารทรัพยากรและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิช

ยกรรม การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านการบริหารจัดการซ่ึงอาจเป็นการพัฒนา

ท้องถิ่นที่เป็นเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นงานในเชิงวิชาการซ่ึงประชาชนไม่สามารถเข้าถึงหรือ

สัมผัสรับรู้ได้อย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ จึงท าให้ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆ ที่กล่าวมา ซ่ึงเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ในฐานะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องเร่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกส่วนของท้องถิ่น

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในประเดน็ที่ประชาชนยังไม่สามารถรับรู้และเข้าถึงได้ ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นจุดอ่อน

ในการประชาสมัพันธแ์ละการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องเร่งแก้ไข 

   จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้างต้น ยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาใน

วัตถุประสงค์ที่ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนในหลายประเดน็ 

โดยเฉพาะข้อเสนอจากประชาชนในการให้เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินการโครงการ

ต่างๆ ของเทศบาล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้

อย่างแท้จริง ย่ิงตอกย า้ถึงความต้องการของประชาชนที่เกิดจากการรับรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น ซ่ึงเทศบาลควรเร่งรัดและพิจารณาประเมินและปรับปรุง

กระบวนทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นเสียใหม่ เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนได้เกิดความรับรู้เกี่ยวกับ

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากย่ิงขึ้นต่อไป 

   ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ มุ่งศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนผ่านมิติตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชน ซ่ึงผลการศึกษาที่ได้ในส่วนน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการ

วางแผนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพราะจะท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแขง็

ที่ เกิดจากลักษณะของประชากรศาสตร์ในการวางแผน ซ่ึงสามารถอภิปรายความได้ว่า เมื่ อ

เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกัยการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าแนกตามเพศแล้วพบว่าเพศ
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ชายมีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าเพศหญิง อาจจะเน่ืองจาก

ลักษณะของครัวเรือนของชนบทที่เพศชายจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมภายชุมชนมากกว่าเพศหญิงจึงมี

การรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ดีกว่า และเมื่อพิจารณาใน

เร่ืองของอายุพบว่า ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 25 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

มากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้ นไป ในขณะที่พิจารณาในเร่ืองของวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าผู้

ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 25 ปี และผู้ที่มีการศึกษาในระดับน้ี มักจะ

ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นดังน้ันจึงมีการรับรู้ถึงการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีกว่า ในขณะที่พิจารณาในเร่ืองของอาชีพพบว่า ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างและอาชีพ

อื่นๆ มีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าผู้ที่มีอาชีพรับราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ อาชีพค้าขาย และอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากผู้ที่มีอาชีพรับจ้างและอาชีพอื่นๆมักจะ

ท างานอยู่ภายในท้องถิ่นมากกว่าอาชีพอื่นที่ต้องท างานนอกท้องถิ่น และเมื่อเปรียบเทยีบตามรายได้

ต่อเดือน พบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท อาจเน่ืองมาจากผู้ที่มี

รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ยังคงให้ความสนใจปัญหาเร่ืองปากท้องหรือการด ารงชีวิตเป็น

หลัก ซ่ึงเป็นเหตุให้กลุ่มดังกล่าวมองข้ามและไม่เหน็ความส าคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การด าเนินงานของเทศบาล 

 

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวิจยั 

จากการศึกษาและผลการวิจัยที่ปรากฏแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

เกี่ยวกบัการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเรจ็ ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับ

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ควรเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ การเสนอปัญหา/ความต้องการ 

การด าเนินงานร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากย่ิง โดยใช้ผลการวิจัยในการวิเคราะห์และ

ก าหนดทิศทาง รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพ่ือประโยชน์ใน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  ตลอดจนการ

พัฒนาในด้านต่างๆ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้การ

ด าเนินการเป็นไปและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้การด าเนินการ

ต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์แห่งกิจกรรมน้ันๆ และเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆอย่างย่ังยืนต่อไป 
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2. การด าเนินโครงการและนโยบายต่างๆควรมีการศึกษาผลกระทบและความต้องการ

ที่แท้จริงของประชาชน โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรับฟังข้อคิดเห็น /

ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงอาจเกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินการใดๆขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ามาสู่การหาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3. ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น วารสารประจ าท้องถิ่น หน่วยประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน/เสียงตาม

สาย และสื่อออนไลน์ ฯลฯ ควรปรับปรุงเว็บไซตฺ/สื่อต่างๆให้มีความน่าสนใจ และน าเสนอ

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 

ตลอดจนผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรวดเรว็ ชัดเจน และทั่วถึง ซ่ึง

จะก่อให้เกดิความเช่ือม่ันและความร่วมมือที่ดีตามมาในที่สุด 

4. จากผลการเปรียบเทยีบการรับรู้ของประชาชนผ่านมิติตามลักษณะประชากรศาสตร์

ของประชาชน จะเห็นได้ว่า เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของประชาชนใน

ท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกนัน้ันส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีระดับการรับรู้และความต้องการที่มี

ความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ดังน้ันเทศบาลตระหนักและให้ความสนใจการศึกษา 

วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในที่ส่งผลต่อการรับรู้และความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นให้มากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการพัฒนารูปแบบ

และกระบวนการในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาล เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนารูปแบบของเครืองมือการวิจัยให้มีความหลากหลายและเกบ็ข้อมูลได้ในหลายมิติ

มากย่ิงขึ้น เพ่ือให้สามารถน ามาสู่การได้ข้อทจ็จริงที่จะศึกษา เช่น แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต เป็น

ต้น 

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยครังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันในการศึกษวิจัยคร้ัง

ต่อไปผู้วิจัยควรหยิบยกประเดน็ต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยที่ได้น าไปต่อยอดโดยใช้หลักการวิจัย

เป็นเชิงคุณภาพ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้น ามาประกอบเพ่ือเป็นการพิสูจน์ข้อเทจ็จริง ตลอดจนสร้าง

ความสมบูรณ์ทางวิชาการก่อให้เกิดการต่อยอดทางวิชาการมากขึ้น เช่น การเสวนา การสัมภาษณ์ 

หรือเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีความรายละเอยีดให้มากที่สุด เป็นต้น 

3. ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในประเดน็อื่นๆ เช่นความ

คาดหวัง /การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้ของประชาชนกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
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ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ความคาดหวังของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น

ต้น ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
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