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บทคัดย่อ :  การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินของการบริหารสว่นต าบล ต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพืน้ท่ีต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ  
กลุม่ประชากรตวัอย่าง จ านวน 400 คน จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และเพ่ือศกึษาประสิทธิภาพ
การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิตหิา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 
ผลการศกึษาพบว่า ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล ต าบล

ทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( x  = 2.89 ) และจากผลของการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ของกลุ่มตวัอย่าง มีผลตอ่ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ีต าบลท่าราบ 
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อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  
แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ีต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ  คือ เพศและการศกึษา 
ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

 
 ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ิน , องค์การบริหารสว่นต าบล 
 

Abstract 

The purpose of this research was to study the public opinion on the local 
development performance of Tharap Subdistrict Administrative Organizations, Muang 
District, Ratchaburi.  The samples used in this research were local residents in Tharap 
Subdistrict, Muang District Ratchaburi.  All 400  participants were classified by personal 
factors. The research instruments were questionnaires. The statistical techniques used in 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson's 
product moment correlation analysis. 

The major findings indicated that the local development performance of Tharap 
Subdistrict Administrative Organizations, Muang District, Ratchaburi was at a moderate 
level (  =2.90). The results of hypothesis testing revealed that personal factors including 
age, marital status, occupation and income had a significant effect on local residents’ 
opinion towards the local development performance of Tharap Subdistrict Administrative 
Organizations, Muang District, Ratchaburi at the level of 0 .05 .  However, other factors 
such as gender and education did not show any effect on the local residents’ opinion.  
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ค าน า 

จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ โดยยึดถือรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุในหลกัการปกครอง ภายใต้
หลักการท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบบัท่ีประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่างมุ่งหวังในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งอีกหนึ่งกลไลส าคัญท่ีถือเป็น
เคร่ืองมือกระจายการปกครอง และให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเข้าใจ โดยใช้
บคุคลในพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นผู้ปกครอง นัน้ก็คือ การใช้หลกัการการกระจายอ านาจ ในรูปแบบ องค์การ
บริหารสว่นต าบล ท่ีถือเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจสว่นท่ีเล็กท่ีสดุ และสามารถเข้าถึงพืน้ท่ีได้ดี
ท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรตอ่อตัราพืน้ท่ี 

การท่ีประเทศไทยจ าเป็นท่ีจะต้องใช้หลกัการการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงัส่วน
ท้องถ่ิน เป็นผลมาจากต้องการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดว่าในการบริหาร
ประเทศ จะต้องอาศยัเงินงบประมาณเป็นหลกั หากเงินงบประมาณจ ากดั ภารกิจท่ีจะต้องบริการ 
ให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ ดงันัน้หากจัดให้มีการปกครองท้องถ่ิน หน่วยการปกครอง
ท้องถ่ินนัน้ๆ ก็สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอ ท่ีจะด าเนินการสร้างสรรค์
ความเจริญให้กับท้องถ่ินได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี ้
เป็นการแบง่เบาทัง้ในด้านการเงิน ตวับคุคล ตลอดจนเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ เพ่ือสนองตอบ
ตอ่ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง เน่ืองจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่  ความ
ต้องการของประชาชนในแตล่ะท้องท่ีย่อมมีความแตกต่างกนั การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่
อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมี
ประชาชน ในท้องถ่ินเป็นผู้บริหารเท่านัน้ จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ได้ และสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุในการใช้รูปแบบการกระจายอ านาจก็เพ่ือให้หนว่ยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้
การศึกษาการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย แก่ประชาชน จากการท่ีการปกครองท้องถ่ิน เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตัง้เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินเลือก เข้าไปท าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญัติของหน่วยการปกครอง
ท้องถ่ินก็ตาม การปฏิบตัิ หน้าท่ีท่ีแตกต่างกันนีมี้ส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยในระดบัชาตไิด้เป็นอยา่งดี ชวูงศ์ ฉายะบตุร (2539 : 26) 

ในการกระจายอ านาจการปกครองสูท้่องถ่ิน ดงัวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วไปแล้วนัน้ รูปแบบการ
กระจายอ านาจท่ีมีมากท่ีสุดและสามารถเข้าถึงพืน้ท่ีได้มากท่ีสุด คือ รูปแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ซึ่งในปัจจุบนั มี อบต. ทั่วประเทศทัง้สิน้ 5,334 แห่ง (ส่วนวิจัยและพฒันาระบบ 



 

รูปแบบและโครงสร้างส านกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2559) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  มีโครงสร้างเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มีโครงสร้างตาม
พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าท่ีและบทบาทตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พทุธศกัราช 2537 
(ฉบบัท่ี 3) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขต 
อบต. ตามมาตรา 67 อาทิ จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก รักษาความสะอาดเส้นทาง
คมนาคม ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ต้น ซึ่งอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ถือเป็นการตดัอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนีห้ากองค์การบริหาร
สว่นต าบลมีความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการดงักลา่ว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนิน
กิจการนัน้ด้วย 

จากข้อความข้างต้นจะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในรูปแบบของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบล ต่างมุ่งท่ีจะพฒันาท้องถ่ินของตนให้มีความเจริญ และสามารถด ารงอยู่ได้ โดยพึ่งพา

ส่วนกลางให้น้อยท่ีสุด ต้องการอาศยัระบบบริหารจดัการต้องตนเอง โดยอาศยัรายได้จากท้องท่ี

เป็นหลกั การพฒันาท่ีเร่ิมจากสว่นท่ีเล็กท่ีสดุจ าเป็นต้องพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพสงูท่ีสดุเท่าท่ีจะ

มีปัจจยัสนบัสนนุรองรับได้ ดงันัน้การวดัประสิทธิภาพของการพฒันาองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน

จึงถือเป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีส าคญั ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงผลความส าเร็จ ผลการด าเนินงานและอปุสรรค

ของการพฒันาอนัจะเป็นการสะท้อนการพฒันาในระดบัชาติได้อีกทางหนึ่ง องค์การบริหารส่วน

ต าบล ถือเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต่มีมากท่ีสุดในประเทศไทย และ

สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าการปกครองรูปแบบอ่ืน เพราะฉะนัน้ผู้ บริหารจึงจะสามารถ

สะท้อนปัญญาและพฒันาพืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงยดึหลกัการทรงงานท่ีวา่ “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึง

ได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล ซึ่งเลือกท้องถ่ินกรณีศึกษาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ    อ าเภอเมือง จังหวัด



 

ราชบุรี โดยมุ่งหวงัเพ่ือศึกษาผลการด าเนินการพฒันาท้องถ่ินของคณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าราบท่ีได้ด าเนินการ อนัจะเป็นการแสดงถึงผลความส าเร็จในการพฒันาท้องถ่ินและ

แสดงถึงปัญหาและอปุสรรคของการพฒันา ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและกลวิธีการ

พฒันาในอนาคต เพ่ือให้การพฒันาท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

จากการพฒันา     

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลทา่
ราบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทัง้หมด 4,025 คน (ข้อมูลจ าเป็นพืน้ฐาน ระดบัต าบล ปี 2560 
ต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ) 
 กลุม่ตวัอยา่ง ผู้จิจยัค านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างผู้วิจยัท าการค านวณโดยใช้สตูรของ 
Krejcie and Morgan (วลัลภ  รัฐฉตัรานนท์, 2556: 141-148) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 และท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Proportional Stratified 
Sampling)  จากจ านวน 7 หมูบ้่าน จงึหาจ านวนประชาชนแตล่ะหมู่บ้านดงันี ้หมู ่1 = 54 คน , หมู่ 
2 = 71 คน , หมู ่3 = 70 หมู ่4 = 28 คน , หมู ่5 = 69 คน , หมู ่6 = 49 คน และหมู ่7 = 23 คน รวม 

364 คน ≈ 400 คน จากนัน้จงึ 
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจนครบจ านวน 400 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ คือ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชีพ สถานภาพสมรสและรายได้  



 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating 
Scale) 5 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ  

ตอนที่ 3  ให้กลุ่มตวัอย่างเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติ่มเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 

 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 
 การหาความแม่นตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญชว่ยตรวจสอบ         
ความเท่ียงตรง ตามเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อรนนัท์ กลนัทปรุะ 
และ รศ.ดร.มนฤตย์พล อรุบญุนวลชาต ิ
 การหาความเช่ือมั่นหรือความเท่ียง (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบัประชากร ท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน เพ่ือหาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficent) โดยการวัด
ความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency Method)  ตามวิ ธีของ  ครอนบาค อัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั แบบสอบถามของประชาชน เทา่กบั .952 

 
ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1.  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และการส ารวจแบบสอบถามในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 

2.  ขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลดอนตาล จ านวน
ประชากรทัง้หมด 4,025 คน กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยจะสุ่มส ารวจแจกให้ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารสว่นต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 

3.  น าข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์และประมวลผลตอ่ไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครัง้นี ้ ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ โดยใช้สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ 



 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหารหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายถึง    
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ   

3.  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียท่ีกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน ( t-test 
dependent samples) ใช้ในการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ   

คา่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้ก าหนดไว้ท่ีระดบั .05 
 

ผลการศึกษา 
 
 แบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษา เป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลและผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.5 มีอาย ุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 25 รองลงมาเป็น
ช่วงอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 23.8  สถานภาพสมรส ร้อยละ 61  รองลงมาเป็นสถานภาพโสด       
ร้อยละ 30.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 31.5 รองลงมาเป็นระดับ
มธัยมศกึษาคิดเป็น ร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 54.5 รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย 
ร้อยละ 12.5 สว่นใหญ่มีรายได้ 10,001 - 15,000  บาท ร้อยละ 33.5 รองลงมาเป็นรายได้ 5,001 - 
10,000  บาท ร้อยละ 26.5  
 
ส่วนที่  2  ระดบัความคดิเห็นตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบล 

 

ตารางท่ี 1 แสดงระดบัความคดิเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การ  

บริหารสว่นต าบล 



 

ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของ                         
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ระดับความคิดเหน็ต่อ 

ประสิทธิภาพการพัฒนา 

�̅� S.D. แปลผล 

1. อบต.มีการขยายการติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
ทกุพืน้ท่ี 

2.92 1.025 ปานกลาง 

2. อบต.มีการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ทุก
ครัวเรือน 

3.11 .992 ปานกลาง 

3. อบต.มีการพฒันาแหล่งน า้เพ่ือการบริโภคและ    การใช้
สอยเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 

2.94 1.036 ปานกลาง 

4. อบต.มีการพฒันาแหลง่น า้เพ่ือให้เพียงพอตอ่การเกษตร
ในฤดแูล้ง 

2.89 1.019 ปานกลาง 

5. อบต.มีการวางท่อขยายเขตบริการน า้ประปาทัง้ประปา
หลกัและประปาหมูบ้่าน 

2.94 1.055 ปานกลาง 

6. อบต.มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน า้ท่วมขงัในชุมชน 
โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน า้ รวมถึงระบบ
ระบายน า้เพ่ือแก้ปัญหาน า้ทว่มขงัอยา่งเป็นระบบ 

2.91 1.016 ปานกลาง 

7. อบต . มี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ซ่ อ ม แซม  ถนนคอนก รี ต 
ถนนลาดยาง ถนนเข้าไร่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือ
ความสะดวกตอ่การสญัจรไปมาอยา่งสม ่าเสมอ 

3.07 .994 ปานกลาง 

8. อบต.มีการก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพืน้ฐานจะมีการ
วางแผนและศกึษาความเหมาะสมในการด าเนินการทกุ
ครัง้ 

2.96 .997 ปานกลาง 

9. อบต.มีการประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนการด าเนินการพฒันา
ท้องถ่ินอยา่งชดัเจน 

2.90 .978 ปานกลาง 

10. คณะผู้บริหารท้องถ่ินมีการรับฟังปัญหาจากผู้น าชุมชน
ก่อนการด าเนินการพฒันาท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ือง 

2.93 1.052 ปานกลาง 

11. การพฒันาท้องถ่ินเป็นไปตามแนวนโยบายท่ีได้ท าการ
รณรงค์หาเสียง 

2.85 1.017 ปานกลาง 
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12. การพัฒนาท้องถ่ินของคณะผู้ บริหารสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 

2.96 .951 ปานกลาง 

13. อบต.มีการรณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะ
ให้แก่คนในชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.88 .870 ปานกลาง 

14. อบต.มีการส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้สงูอาย ุคนพิการและผู้ ด้อยโอกาสให้มีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทัง้ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับการบริการอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

3.17 .956 ปานกลาง 

15. อบต.มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือ
สขุภาพอนามยัท่ีดีของประชาชนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.91 .888 ปานกลาง 

16. อบต.มีการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป
จากพืน้ท่ี พร้อมทัง้มีการประสานความร่วมมือกับ
หนว่ยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวข้อง อยา่งจริงจงั 

2.83 .931 ปานกลาง 

17. อบต.มีการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนให้ได้มาตรฐาน เน้นคณุภาพ ประสิทธิภาพ 

2.99 .959 ปานกลาง 

18. อบต.มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาท่ี
ทนัสมยั ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ 

2.80 .842 ปานกลาง 

19. อบต.มีการสนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศลิปะและวฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ิน เชน่ 
ประเพณีวิ่งววัลาน เป็นต้น อยา่งตอ่เน่ือง 

2.75 .886 ปานกลาง 

20. อบต. มีการควบคุม  ป้องกันการแพ ร่ระบาดของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ท่ีเป็นอันตรายต่อคนและ
สตัว์อยา่งจริงจงั 

2.87 .907 ปานกลาง 
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21. อบต.มีการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการพฒันากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชมุชน  

2.86 .947 ปานกลาง 

22. อบต.มีการสนบัสนนุ ส่งเสริมด้านการเกษตร ควบคู่กับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
หมนุเวียนระยะสัน้อยา่งประสิทธิภาพ 

2.91 .895 ปานกลาง 

23. อบต.มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล้องตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงั 

2.83 .850 ปานกลาง 

24. อบต.มีการพฒันา ปรับปรุง แหลง่ทอ่งเท่ียวในท้องถ่ินให้
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง 

2.64 .864 ปานกลาง 

25. อบต.มีการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะ
ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 

2.79 .941 ปานกลาง 

26. อบต.มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ
สถานท่ีตา่งๆ ในต าบลให้เป็นเมืองนา่อยู่ 

2.79 .845 ปานกลาง 

27. อบต.มีการพฒันาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและ
บริการประชาชนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.87 .954 ปานกลาง 

28. อบต.มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอ านวยความ
ยตุธิรรมแก่ประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและเท่ียงธรรม 

2.96 1.005 ปานกลาง 

29. อบต.มีการส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินในทกุด้าน 

2.89 1.019 ปานกลาง 

30. อบต.มีการพัฒนาและส่งเสริมบุคคลากร ให้ท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.78 .862 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.89 .737 ปานกลาง 



 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( �̅�=2.89, S.D. = 

0.737) ซึ่งเม่ือแบ่งความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าราบ จังหวัด ราชบุรี ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า 1. อบต.มีการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ สูงอายุ คนพิการและผู้ ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพึ่งตนเองได้ 

รวมทัง้ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (�̅�= 3.17, S.D. = 

0.956) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 2. อบต.มีการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ทุก

ครัวเรือน (�̅�=3.11, S.D. = 0.992) 3. อบต.มีการก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 

ถนนเข้าไร่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกต่อการสัญจรไปมาอย่างสม ่าเสมอ( �̅� = 

3.07, S.D. = 0.994) 4. อบต.มีการสนับสนุนและส่งเสริมศนูย์พฒันาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้

มาตรฐาน เน้นคณุภาพ ประสิทธิภาพ (�̅� = 2.99, S.D. = 0.959) 5. การพฒันาท้องถ่ินของคณะ

ผู้บริหารสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล (�̅� = 2.96, S.D. = 0.951) อบต.มีการก่อสร้าง ปรับปรุง 

โครงสร้างพืน้ฐานจะมีการวางแผนและศกึษาความเหมาะสมในการด าเนินการทกุครัง้ (�̅� = 2.96, 

S.D. = 0.997) และ อบต.มีการปรับปรุงและพฒันาระบบอ านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนให้เกิด

ความรวดเร็วและเท่ียงธรรม (�̅� = 2.96, S.D. = 1.005) 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่ีประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามี น้อยท่ีสุด 5 ล าดบั คือ        

1. อบต.มีการพฒันา ปรับปรุง แหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวาง (�̅�=2.64, 

S.D. = 0.864) รองลงมา ได้แก่ 2. อบต.มีการส่งเสริมและสนบัสนุนด้านการศึกษาท่ีทนัสมยั ทนั

โลก ทนัเหตกุารณ์ (�̅� = 2.80, S.D. = 0.842) 3. อบต.มีการสนบัสนุน ส่งเสริมให้ชมุชนมุ่งรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชมุชน และสถานท่ีตา่งๆ ในต าบลให้เป็นเมืองน่า

อยู่ (�̅� = 2.79, S.D. = 0.845)   4. อบต.มีการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะ

ทางด้านการบริหารจัดการและ 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน

อยา่งสม ่าเสมอ (�̅� = 2.79, S.D. = 0.941) 

 
 



 

 ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมตฐิาน 
  
ตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ิน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัราชบรีุ  

     ( n = 400 ) 

ความคิดเหน็ของประชาชนต่อประสิทธิภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ี 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
t Sig. 

เพศ -1.337 .182 

 F  Sig. 

อาย ุ 5.592 .000* 
สถานภาพ 11.018 .000* 
ระดบัการศกึษา 1.400 .233 
อาชีพ 14.665 .000* 
รายได้ 6.626 .000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 

จากตารางท่ี 2 การทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ความคดิเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการพฒันา

ท้ อ ง ถ่ิ น ขอ ง อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บล ใน พื น้ ท่ี อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลท่ า ร า บ                               

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ อายุ (F = 5.592, sig = .000) สถานภาพ (F = 11.018, sig = 

.000)  อาชีพ (F  = 14.665, sig = .000) และรายได้ (F = 6.626, sig = .000) อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05 ดงัตารางท่ี 2 

 

อภปิรายผล 

ในการวิจยัเร่ือง ความคดิเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขอองค์การ

บริหารสว่นต าบลในพืน้ท่ีต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ ท่ีสามารถพิจารณาได้ ดงันี ้

 

 สมมติฐานที่  2  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนา

ท้องถ่ินของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัราชบรีุแตกตา่งกนั  

จากผลการศกึษาสามารถวิเคราะห์ พบวา่ การท่ีประชาชนในพืน้ท่ีต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบรีุ ช่วงอายรุะหว่างไม่เกิน 30 – 49 ปี มีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าประชาชนท่ีมีชว่งอาย ุ40-49 ปี เน่ืองมาจากประชาชนท่ีมีช่วง
อายุระหว่าง 40-49 ปี ได้พบเจอกับการเปล่ียนแปลงผู้น าท้องถ่ินมาหลายสมัย แนวนโยบายการ
พฒันาท่ีไม่แตกต่างกันมาก จึงเกิดความเบื่อหน่ายทางการเมืองท้องถ่ิน ซึ่งต่างจากประชาชนช่วง
อายรุะหวา่งไมเ่กิน 30 – 49 ปี ท่ีถือได้วา่เป็นชว่งอายท่ีุต้องการการเปล่ียนแปลงภายในท้องถ่ิน จงึได้
สะท้อนความคิดเห็นออกมาได้อย่างชดัเจนมากกว่า ทัง้นีส้ามารถอธิบายไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองได้อีกนัยหนึ่งท่ีว่า เม่ือประชาชนช่วงอายุระหว่างไม่เกิน 30 – 49 ปี มีความคิดเห็น
ทางการเมืองท่ีเห็นได้ชดัเจน จะก่อให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากกวา่ประชาชนในช่วง
วยัอ่ืน 

 

 สมมติฐานที่  3  ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
พฒันาท้องถ่ินของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบล
ทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุแตกตา่งกนั  

 



 

สถานภาพของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อธิบายได้ตามผลการศึกษา
แล้วนัน้ จะพบว่าทัง้สถานภาพสมรสและหย่าร้าง มีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มากกว่าสถานภาพโสดทัง้สิน้ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าบุคคลท่ีมี
สถานภาพโสดบางส่วน มิได้ท าความเข้าใจและศึกษาการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอยา่งแท้จริง เน่ืองมาจากสถานภาพทางครอบครัว ซึง่ในอนาคตอาจจะสร้างครอบครัวในพืน้ท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลอ่ืน ๆ หรือเดนิทางไปประกอบอาชีพนอกพืน้ท่ี หรือเป็นผลมาจากบคุคลท่ีมี
สถานภาพโสด จ าเป็นต้องเร่งในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างฐานรายได้ให้มัน่คง เตรียมความพร้อม
กับการสร้างครอบครัวในอนาคต ดงันัน้ จึงส่งผลให้การท าความเข้าใจในนโยบายหรือการศึกษา
ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินถกูละเลยไป 

 
 สมมติฐานที่ 5  ประชาชนท่ีประกอบอาชีพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
พฒันาท้องถ่ินของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบล
ทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุแตกตา่งกนั  
 

จากผลการศกึษาข้างต้น ในสว่นของการประกอบอาชีพ สามารถอธิบายได้วา่ ประชาชนโดย

ส่วนใหญ่ท่ีเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์การบริหารส่วนต าบลน้อยกว่าประชาชนท่ีประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ทัง้นี ้อาจจะเน่ืองมาจาก

นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา ยงัขาดส านึกความเป็นพลเมือง เพราะส าคญัผิดว่าในช่วงวยัของตน เร่ืองท่ี

ส าคญัท่ีเร่ืองของการศกึษา มิใชเ่ร่ืองในการเมืองท้องถ่ิน อีกทัง้กระบวนการกล่อมเกลาทางเมืองโดย

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีมิใช่นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา ท าให้ประชาชนในกลุ่มนีม้อง

ตวัเองว่า เรายงัไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง จึงไม่ได้ให้ความส าคญัในจุดนี ้ อีกประการหนึ่ง

นักเรียน นิสิต นักศึกษา บางส่วนได้ศึกษาอยู่นอกพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้การ

สะท้อนภาพการพฒันาท้องถ่ินขาดความชดัเจนเทา่ท่ีควร ไมส่ามารถเห็นภาพล าดบัขัน้ตอนของการ

พัฒนาได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นก าลังหลักในการพัฒนาท้องถ่ินใน

อนาคต ผู้น าท้องถ่ิน ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือท่ีส าคญัท่ีสุดคือ สถาบนัครอบครัวจ าเป็นต้อง

ปลกูฝังความมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และสร้างความตระหนกัในหน้าท่ีท่ี

จะพฒันาท้องถ่ินให้มีความเจริญเทียบเทา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ในอนาคตตอ่ไป 

 



 

สมมตฐิานที่ 6   ประชาชนท่ีรายได้ตา่งกนัจะมีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินของ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบรีุแตกตา่งกนั  

 

ผลการศึกษาในส่วนของรายได้ท่ีมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของประชาชนในพืน้ ท่ี

องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ราบ สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 

บาท มีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท ทัง้นี ้เราไม่สารถหลีกเล่ียงได้เลยว่า

ประชาชนท่ีมีรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท ถือเป็นประชาชนท่ีอยู่ในเกณฑ์ผู้ มีรายได้ต ่า       

ซึ่งแตกตา่งกบัประชาชนท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท ถือเป็นประชาชนท่ีอยู่ในเกณฑ์มี

รายได้ปานกลาง ส่งผลให้ประชาชนท่ีมีรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท ท่ีเป็นประชาชนผู้ มี

รายได้ต ่า และถือเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ เป็นผู้ ท่ีได้รับ

ผลกระทบทางนโยบายมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

จ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัประชาชนท่ีมีฐานรายได้ในระดบัเป็นอย่างมาก ซึ่ งประชาชนกลุ่มนีจ้ะ

เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาท้องถ่ิน และจากการศกึษาท าให้เห็นชดัเจนว่า ประชาชนในฐานรายได้

ระดับนีใ้ห้ความสนใจการเมืองระดับท้องถ่ินมากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลางและผู้ ท่ีมีรายได้สูง 

เน่ืองมาจากประชาชนมีความต้องการเข้าถึงการพฒันาในด้านตา่งๆ มากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลาง

และผู้ ท่ีมีรายได้สงู อนัจะสูก่ารพฒันาความเป็นอยู ่คณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน ตอ่ไป 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัขอเสนอแนะเก่ียวกบัการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี  ้

1.  ในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรท่ีจะทาการศกึษาถึงตวัแปรอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีความสมัพนัธ์

กับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ิน เช่น การเข้ามีส่วนร่วมทางการ

เมือง ศาสนา เป็นต้น เพ่ือขยายองค์ความรู้ แนวทางการศกึษา หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีความสมัพนัธ์

กบัความคดิเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ิน 

2. ในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรจะศกึษาความคิดเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการ

พฒันาท้องถ่ินตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ ๆ โดยใช้วิธีการศกึษาในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น เช่น วิธี



 

การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาจมีการสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถ่ินในประเด็นความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง เพ่ือท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลของการศึกษาในหลากหลาย

ประเดน็มากขึน้จากการสอบถามโดยตรง และอาจจะมีประเดน็ศกึษาใหม ่ๆ ท่ีนา่สนใจเกิดขึน้ 

3. จากการศกึษาความคิดเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินขององค์การ

บริหารสว่นต าบลในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุในครัง้นี ้ศกึษา

เฉพาะพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ เท่านัน้ ครัง้ตอ่ไปควรเพิ่ม

กลุ่มการศกึษาให้กว้างขึน้กว่าเดิมเพ่ือท่ีจะได้ครอบคลมุ และมมุมองท่ีหลากหลาย ดงันัน้การศกึษา

ครัง้ต่อไป ควรศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ ในจังหวัดราชบุรี เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ

ความคดิเห็นของประชาชนตอ่ประสิทธิภาพการพฒันาท้องถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวดัราชบรีุ 
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