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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเรื่องนี้ เป็นบทความเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม
อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนทุกหมู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจ านวน17,184 
คนก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของทาโรยามาเน่ซึ่งก าหนดให้มีระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ95% 
ความคลาดเคล่ือนเท่ากับ.05    (บุญชูศรีสะอาด,2543) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน391 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 31 มีนาคม2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.2 ตามล าดับ ระดับน้อยร้อยละ
12.5 สามารถอธิบายได้ว่า เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมมีการพัฒนาชุมชนมาอย่างตลอดโดยเฉพาะด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีสถานท่ีสันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสุขภาพ และจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชนและสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้บุตรหลานได้รับการเรียนรู้สูงสุด 

ผลการวิจัยน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐานควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้าและสว่างเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และควรให้มีการพัฒนาการป้องกันภัยและ
สาธารณภัย ควรตรวจเช็คอุปกรณ์สม่ าเสมอเมื่อเกิดเหตุจะได้พร้อมใช้งานได้ทันที ด้านการเมืองการ
ปกครอง ควรมีการน าข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และควร
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน
มากขึ้น เช่น มีการจัดอบรมการให้ความรู้ตามชุมชน และควรให้มีอาการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ควรมีการส่งเสริม
สถาบันครอบครัวและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
ประชาชนไม่ติดสารเสพติดและด้านส่ิงแวดล้อม ควรมีการขุด ลอกท่อระบายน้ าในชุมชนเพราะเวลาท่ีฝน
ตกจ าได้ไม่เกิดปัญหาน้ าท่วมหรือน้ าไหลระบายไม่ทัน 
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงาน การพัฒนา การด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ABSTRACT  
The article of Operation of the Community Development of Sub-District  of 

NongPhai Lom, Mueangmunicipal District, Nakhon Ratchasima Province was purposed to            
1)  study of Operation of the Community Development of Sub-District  of NongPhai Lom, 
Mueangmunicipal District, Nakhon Ratchasima Province, 2) Study the relationship factors 
of Operation of the Community Development of Sub-District  of NongPhai Lom, 
Mueangmunicipal District, Nakhon Ratchasima Province,  The 17,184 population were the 
the area of -District Municipality of NongPhai Lom, Mueang District, Nakhon Ratchasima 
Province The samplegroupFrom while areas selected by using The calculation formula of 
Taro Yamane that specified confidence level equal to 95%, error level equal to .05 
(BoonchooSrisa-aad, 2000). The sample group of 391 samples was collected. The data 
were used. the inquiry form during 1 February 2016 until 31 March 2017, and the data 
were by included frequency, percentage, means, standard deviation, Chi-Square Analysis 
and Correlation Analysis of Pierson 

The results at study found that Operation of the Community Development of 
the sample group in overall was in a medium levelmunicipal at accounted for 53.3 
secondary waslevel was Hight at for 34.2 respectively. The level was accounted for 12.5 
however the Sub-District Municipality of NongOhai Lom was developed the community 
all along especially the society and cultural was provided the recreation place for relax 
and health and the learning center was….. in community to supporting educational of 
the children for higher level of leaning.  

The finding of research was led to the suggestion of the policy as follows the 
basic structure should be develop about electrics system and light according to the 
public’s requirement 2) to develop and prevention and public hazard it should and 
should develop preventing for public hazard, should regularly check of the equipments 
for available immediately. For political should improve and solve by any suggestions or 
any complaints and should inform news about the municipality. For economic; should 
provide knowledge about household accounting such as providing knowledge in the 
community and should associate for occupation to earn income for the public and 
create harmony within the community. For society and cultural; should encourage about 
family and preventing drugs addiction in the community, try to make strength 
community without the drug addicted person and for environment; should dredge up 
the drainage ditches in community to prevent     flood or runoff in rainy 
Keywords: Operating, Development, Operating the Community   
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บทน า 
 การวางแผนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่ง
ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมท้ังการปรับเปล่ียนการพัฒนาเป็นการบูรณาการแบบองค์รวม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 ฉบับท่ี9 และ
ฉบับท่ี 10 ท่ีน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 11 ในการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจพลังงานและภูมิอากาศท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมี
อยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพของประเทศในการ
ปรับตัวให้กับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
2558 เป็นการสร้างความพร้อมด้านกายภาพท้ังโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ควบคู่กับการ
ยกระดับคุณภาพคนการสร้างองค์ความรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2555) 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยได้อาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินพุทธศักราช 2534 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมอีก1 ฉบับคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2535 เป็นหลักโดยองค์การปกครองหรือรัฐบาลจะมีส่วนประกอบตาม
หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยท่ัวไปอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการ
ของนานาประเทศในโลกนั้นมีหลักในการใช้อ านาจการปกครองท่ีคล้ายคลึงกันอยู่3ประการคือ1. หลักการ
รวมอ านาจ(การบริหารราชการส่วนกลาง) รัฐบาลในส่วนกลางเท่านั้นท่ีเป็นศูนย์รวมแห่งอ านาจของรัฐ
ท้ังหลายท้ังปวงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของประเทศในทุกๆด้านการก าหนดนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็น
นโยบายเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมท้ังการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ  2. หลักการแบ่งอ านาจ         
(การบริหารราชการส่วนภูมิภาค) ก็คือการท่ีรัฐบาลในส่วนกลางยินยอมมอบอ านาจบางส่วนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายและเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้น
ต้องฟังค าส่ังของรัฐบาลในส่วนกลางอยู่เสมอและจะต้องรายงานกิจการต่างๆให้รัฐบาลทราบอยู่เสมอเป็น
ตัวแทนของรัฐในการท าหน้าท่ีในส่วนภูมิภาค (จังหวัดและอ าเภอ) เป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลดังนั้นการแบ่ง
อ านาจของรัฐบาลในส่วนกลางก็เพื่อต้องการให้ภารกิจของรัฐบาลในการให้บริการแก่ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนมากท่ีสุดและ  3. หลักการ
กระจายอ านาจ(การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) จะมีลักษณะส าคัญคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
นิติบุคคลแยกออกจากราชการบริหารส่วนกลางรัฐบาลในส่วนกลางเป็นผู้ยินยอมมอบอ านาจให้ประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นเลือกผู้แทนของตนเข้าด าเนินการบริหารกิจการต่างๆของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรในท้องถิ่นนั้นๆมิใช่ได้รับการแต่งต้ัง
จากส่วนกลางเพื่อท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 
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จากสภาพปัญหาต่างๆเทศบาลจึงต้องมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลซึ่งกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือหน้าท่ีท่ีกฎหมายบังคับ
ให้กระท าและหน้าท่ีท่ีเทศบาลอาจกระท าได้ซึ่งกฎหมายได้มอบอ านาจไว้ประกอบกับแนวความคิดในการ
กระจายอ านาจการปกครองในฐานะท่ีเทศบาลเป็นองค์กรท้องถิ่นจึงเร่งเห็นการพัฒนาท้องถิ่นโดยจะต้องมี
การก าหนดนโยบายและการวางแผนท่ีดีเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จได้จ าต้องได้รับการ
ประสานงานและการได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงของเทศบาลให้
เบาบางลงโดยส่วนหนึ่งท่ีทางเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการให้และอีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าท่ีของประชาชนใน
ชุมชนท่ีควรจะด าเนินการด้วยตนเองท้ังนี้ท้ังนั้นประชาชนในชุมชนจะต้องมีการผนึกก าลังรวมตัวกันเพื่อ
จะช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองท้ังทางเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตท่ีดีขึ้นโดยการพัฒนาชุมชนมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเทศบาลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาว่ามีรูปแบบในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไร
การด าเนินงานเป็นอย่างไรสอดคล้องกับแนวคิดงานพัฒนาชุมชนและเป้าหมายของการปกครองท้องถิ่น
หรือไม่และมีตัวแปรส าคัญอะไรบ้างท่ีมีส่วนสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลและใน
ฐานะท่ีเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและการบริหารงานถ้า
จะด าเนินงานพัฒนาชุมชนรูปแบบการด าเนินงานควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้งานพัฒนาชุมชน มี
ประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนและมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน
การปกครองท้องถิ่นอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมาผู้วิจยัได้น าแนวคิดของกู๊ดอีนัพ (Goodenough, 1963) มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย5 
ด้าน คือ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2.ด้านการเมืองการปกครอง3.ด้านเศรษฐกิจ4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม. 
5.ด้านส่ิงแวดล้อม มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และมีตัว
แปรตาม คือ การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือประชากรคือประชาชนทุกหมู่ในเขต
เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจ านวน17,184 คนซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – มีนาคม พ.ศ. 2560
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการ
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ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนท่ี 2             
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาแล้วน าไปหา
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเนื้อหา แล้วหาค่าเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับ
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเท่ียง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีค่าความเช่ือมั่น 0.906จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สันและไคสแควร์ 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.1 มีอายุต้ังแต่ 

21-30ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ45.7ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.6 อาชีพ ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 62.2  กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว มากท่ีสุด 4-6คน คิดเป็นร้อยละ 61.0โดยมี
ระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี มากท่ีสุด 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.9     

2. การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมในภาพรวม อยู่ในระดับอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3รองลงมาอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 34.2 และระดับน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 12.5การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมรายด้านเรียงจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.2ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.4
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.6ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 45.2 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 12.2 ด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 37.2ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.9ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.8 ด้านการเมืองการ
ปกครอง ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.5ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.2 ระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 17.3 ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.6ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 58.4ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.0 (ดังตาราง 1) 

 
ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับของการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ( n = 
392) 
 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชน จ านวน ร้อยละ 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนในภาพรวม 

            ระดับมาก 134 34.2 
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          ระดับปานกลาง 209 53.3 
           ระดับน้อย 49 12.5 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
          ระดับมาก 167 42.6 
ระดับปานกลาง 177 45.2 
ระดับน้อย 48 12.2 
ด้านการเมืองการปกครอง   
          ระดับมาก 139 35.5 
          ระดับปานกลาง 185 47.2 
ระดับน้อย 68 17.3 
   
    การด าเนินงานพัฒนาชุมชน จ านวน ร้อยละ 
ด้านเศรษฐกิจ   
          ระดับมาก 120 30.6 
          ระดับปานกลาง 229 58.4 
          ระดับน้อย 43 11.0 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม   
         ระดับมาก 177 45.2 
         ระดับปานกลาง 186 47.4 
         ระดับน้อย 29 7.4 
ด้านส่ิงแวดล้อม   
ระดับมาก 146 37.2 
         ระดับปานกลาง 235 59.9 
         ระดับน้อย 11 2.8 

 
5. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคส
แคว์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (p-value  0.05)(ดังตาราง 2 และ 3) 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนวิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์   (n=392) 
                   ตัวแปร ระดับการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  

p-
value 

มาก ปานกลาง น้อย 

 เพศ    0.001 
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ชาย 73 (54.5) 118 (56.5) 6(12.2) 
หญิง 61(45.5) 91 (43.5) 43(87.8) 

 สถานภาพสมรส    0.497 
โสด 11 (8.2) 14 (6.7)   
สมรส 119 (88.8) 155 (74.2)   
หย่าร้าง แยกกันอยู่ หม้าย 4(3.0) 39 (79.6)   

 ระดับการศึกษา    0.076 
  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 42 (31.3) 112(53.6) 21(42.9)  
ปริญญาตร ี 29 (78.4) 8 (21.6) 19(38.8)  
สูงกว่าปริญญาตร ี 18(13.4) 21(10.0) 9(18.4)  
     

 อาชีพ    0.101 
เกษตรกรรม 0 0 0  
รับราชการ/พนักงานของรัฐ 97(72.4) 144(68.9) 18(36.7)  
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 14 (10.4) 40 (19.2) 27(55.1)  
ประกอบอาชีพอิสระ/ส่วนตัว/ค้าขาย 23 (17.2) 25 (12.0) 4(8.2)  
อื่นๆ 0 0 0  

* p – value< 0.05  
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบล
หนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 
(n=392) 

 
ตัวแปร 

 

การด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

     อายุ 0.428 0.400 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 0.164 0.700 
ระยะเวลาท่ีพักอาศัย 0.947 0.003* 

* p – value<0.05  
 
 
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล
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ต าบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงาน

พัฒนาชุมชนของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.2 ตามล าดับ ระดับน้อยร้อยละ12.5 สามารถอธิบายได้ว่า เทศบาลต าบล
หนองไผ่ล้อมมีการพัฒนาชุมชนมาอย่างตลอดโดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีสถานท่ี
สันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสุขภาพ และจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและสนับสนุน
การศึกษา เพื่อให้บุตรหลานได้รับการเรียนรู้สูงสุด  
          ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) ได้แก่ ระยะเวลา สามารถอธิบายได้
ดังนี้ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่เป็นเวลานานได้เห็นถึงการด าเนินงานพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง บาง
ปีงบประมาณอาจจะพัฒนามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณประจ าปีนั้นๆ แต่ทางเทศบาลก็ได้พัฒนามา
โดยตลอดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม ได้สอดคล้องกับ ยุพาพงษภมร (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไทรอ าเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรผลการศึกษาสรุป
ได้ดังนี้1) ผลการด าเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไทรอ าเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตรตามการรับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการแก้ไขทางด้านเศรษฐกิจในระดับท่ี
ไม่ดีนักและประชาชนต้องการให้มีการช่วยเหลือและหาทางสนับสนุนทางด้านนี้เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
ด้านการเมืองการปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ามีการพัฒนาในระดับสูงเพราะประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และในปัจจุบันก็มีการแข่งขันทางการเมืองสูงขึ้นด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลการด าเนินงานในระดับปาน
กลางแสดงให้เห็นว่าการพัฒนายังไม่มีมากเท่าท่ีควรและประชาชนยังต้องการให้มีมากกว่านี้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมมีความคิดเห็นระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่และจัดอยู่ในอันดับสูงสุด2) ปัญหาในการ
ด าเนินงานจากการศึกษาพบว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีผ่านมายังไม่ท่ัวถึงในบางพื้นท่ีการบริหารงานด้าน
เศรษฐกิจท่ีผ่านมายังไม่มีการช่วยเหลือประชาชนให้มีสภาพเศรษฐกิจได้ดีขึ้นด้านการเมืองการปกครอง
เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการปกครองท้องถิ่นยังไม่ท่ัวถึงเท่าท่ีควรด้านสังคมและวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีสถานท่ีสันทนาการเพื่อการพักผ่อนและไว้ส าหรับท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนไม่
เพียงพอด้านส่ิงแวดล้อมยังไม่มีการจัดการให้ความรู้ด้านการดูแลและการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ท่ีดีพอ3) แนวทางการด าเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไทรท่ีส าคัญคือการ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควรมีการ
ช้ีแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงความเคล่ือนไหวทางการเมืองการปกครองอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงจัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจัดให้มีสถานท่ีท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนและมีระบบตรวจสอบดูแลให้ความรู้
เรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับ มนัสสุริยสิงห์ (2543) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทใน
กระบวนการก าหนดนโยบายของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผล
การศึกษาพบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับและบทบาทหน้าท่ีของตนเองในกระบวนการก าหนดนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนอกจากนี้ยังพบปัญหาข้อขัดข้องต่อหน้าท่ีของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคือขาด
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แคลนงบประมาณในการพัฒนาขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับและบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองการรับรู้ข่าวสารของสมาชิกมีน้อยอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาความเดือดร้องของประชาชนได้และสอดคล้องกับ 
ศิริพงษ์มุขศรี  (2540 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
สกลนครผลการศึกษาพบว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสกลนครจ าแนกเป็น  6 
ด้านได้แก่การบริหารด้านส านักงานการวางแผนพัฒนาการประชุมสภาองค์การการจัดท าร่างข้อบังคับ
ต าบลการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงบประมาณส่วนปัญหาในการบริหารงานคือองค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีท่ีท าการเป็นส านักงานช่ัวคราวขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานการจัดการประชุมยังไม่ถูกระเบียบเจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และสอดคล้องกับ จตุรเทพโควินทวงศ์  (2543 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องบทบาทของคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดระนองพบว่าคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีบทบาทมากในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนแต่มีบทบาทน้อยในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดกิจกรรมและการ
บริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส่วนอายุสถานภาพสมรสอาชีพ
ระดับการศึกษารายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่นประเภทการได้เป็น
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่นการได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไม่มีผลท าให้บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดระนองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคัญประการแรกคือประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
รองลงมาคือการขาดงบประมาณและบุคลากรท่ีจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมสอดคล้อง
กับการท่ีผู้น าชุมชนในหมู่บ้านให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน การแสดงความคิดเห็นต่างๆ การมี
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนท้ังผู้น าชุมชน สมาชิกเทศบาล ต้องให้ความ
ร่วมมือประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสว่างเพื่อให้เพียงพอแก่ความ

ต้องการของประชาชน และควรให้มีการพัฒนาการป้องกันภัยและสาธารณภัย ควรตรวจเช็คอุปกรณ์
สม่ าเสมอเมื่อเกิดเหตุจะได้พร้อมใช้งานได้ทันที 

2.ด้านการเมืองการปกครอง ควรมีการน าข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น 

3.ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนมากขึ้น เช่น มีการจัดอบรมการให้ความรู้
ตามชุมชน และควรให้มีอาการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน 

4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม ควรมีการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการป้องกันแก้ไขปัญหายา
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เสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ประชาชนไม่ติดสารเสพติด 
5.ด้านส่ิงแวดล้อม ควรมีการขุด ลอกท่อระบายน้ าในชุมชนเพราะเวลาท่ีฝนตกจ าได้ไม่เกิดปัญหา

น้ าท่วมหรือน้ าไหลระบายไม่ทัน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนต่อการด าเนินการพัฒนาชุมชนในด้าน

ต่างๆของเทศบาลต าบล 
2. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ

เทศบาลต าบล 
3.ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่ีมีต่องานพัฒนา

ชุมชนเปรียบเทียบกับการท างานของเทศบาลต าบลอื่นๆของอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
บรรณานุกรม 
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