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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลและเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนตําบลในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  ด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล มี
ระดับความรู้ความเข้าใจมากด้านสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีระดับความรู้ความเข้าใจมากด้าน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีระดับความรู้ความเข้าใจมากด้านอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดด้านรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบล มี
ระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดและด้านการกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล มีระดับความรู้
ความเข้าใจปานกลาง 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน 
คําสําคัญ: ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
 
Abstract 
 This study aimed to study and compare the levels of knowledge and 
comprehension of the members about sub – district administrative organization 
inTatako District in Nakornsawan Province with different ages, education levels and 
years of working experiences. The findings were as follows: 
 1. The analysis was about the levels of knowledge and comprehension of the 
members about sub – district administrative organization inTatako District, 
Nakornsawan Province. Considering each factor including the structure of sub – 
district administrative organization, the sub – district administrative organization and 
the Mayor of sub – district administrative organization, the data analysis was found 
that the levels of knowledge and comprehension of members were in the high level. 
In each factor of the authority of sub – district administrative organization and the 
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earning and payment of sub – district administrative organization, the data analysis 
was found that the levels of knowledge and comprehension of members were in the 
highest level. In addition, the factor of the sub – district administrative organization 
supervision, the data analysis was found that the levels of knowledge and 
comprehension of members was in the moderate level.   
 2. The analysis was about the differences of the levels of knowledge and 
comprehension of the members about sub – district administrative organization with 
different ages, education levels and years of working experiences.  It was indicated 
that the differences had no effect on the the levels of knowledge and 
comprehension of the members. 
Keywords: Knowledge and Comprehension of the Members, Sub – District 
Administrative Organization   
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงที่จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
 หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537 มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว 90 วัน โดย
มีเกณฑ์การยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ติดต่อกัน
เฉล่ียปีละ 150,000 บาท   สามารถยกเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลได้ โดยมีสภาตําบลท่ียกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามลําดับดังน้ี   
 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 มีสภาตําบลได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 617 แห่ง 
 ครั้งที่ 2 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2539 มีสภาตําบลได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 2,470 แห่ง 
 ปัจจุบันมีสภาตําบลท่ียกฐานะป็นองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 5,509 แห่ง (กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555) 
 วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล คือ เพ่ือให้ท้องถ่ินมีโอกาสพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน เป็นการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตรงตามความต้องการของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง เป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอนประชาธิปไตยแก่คนในท้องถ่ินและเป็นแหล่งสร้างผู้นําทาง
การเมืองและการบริหารของประเทศไทยในอนาคต โดยอํานาจหน้าที่ของ อบต. มีท้ังด้าน เศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม โดยภารกิจหลัก ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาการบริหารและการจัดการ  ภารกิจรอง คือการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน การส่งเสริมการเกษตรและการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน 
  ด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีโครงสร้างการบริหารงานไว้ 2 ส่วน คือ 
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สภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นฝ่าย
บริหาร โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วย บุคคลท่ีได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนใน
ท้องถิ่น เรียกตามกฎหมายว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล การพิจารณาและให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายก 2 คนและเลขานุการ
นายก จํานวน 1 คน มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบใน
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ การส่ัง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล การแต่งต้ังและถอดถอนรองนายกและเลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบล การวางระเบียบ
เพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยเรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติของกฎหมาย 
 รัตติยา โตศรีพลับ(2550,น.2)  กล่าวว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงได้รับการ
เลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น  มีความเข้าใจในปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นตัวกลางระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานราชการในการประสานงานเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตรวจสอบ
การบริหารงานต่างๆของฝ่ายบริหาร เช่น การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล การ
ย่ืนญัตติต่าง ๆ การต้ังกระทู้ถามและการอภิปราย  เป็นตัวกลางในการรับฟังปัญหาและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการในการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากโครงสร้างการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กําหนดแนวทางการ
พัฒนาและควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามแนวทางและข้อ
กฎหมายท่ีกําหนด เป็นการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) และ
ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาองค์การบริหารส่วนตําบล) ซ่ึงความสําเร็จในการดําเนินงานหรือความล้มเหลว 
ขึ้นอยู่กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล (บุญชู ถาดทอง, 2551,น.1)  
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน เนื่องจาก สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล บางส่วนไม่เข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น การท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี มักมีสาเหตุเรื่องการต่อรอง
ผลประโยชน์เป็นหลัก หรือการท่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภามักเป็นกลุ่มการเมืองเดียวกัน จึงเกิดการรวบ
อํานาจและการใช้อํานาจไปในทางท่ีผิด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีคุณภาพ ขาด
คุณสมบัตินักการเมืองท่ีดี ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การได้รับการเลือกต้ังโดยการ
ทุจริตจึงมักต่อรองกับฝ่ายบริหารในเร่ืองผลประโยชน์ของตนท่ีเสียไปในการเลือกต้ัง การไม่รู้และ
ทราบในระเบียบ ข้อกฎหมาย ของทางราชการ การขาดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความเบ่ือหน่ายและขาดศรัทธาของประชาชนต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล(วิชัย อุพันทา,2550,น.2 – 3)  
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 องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีจํานวน 10 แห่ง 
จํานวน  111 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 222 คน โดยปฏิบัติงานในการจัดการ
พัฒนาท้องถ่ิน  เป็นฝ่ายตรวจสอบและสนับสนุน การบริหารงานของฝ่ายบริหาร และประสานกับ
ประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ เพ่ือเสนอข้อมูลกําหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการเลือกต้ังใน
หมู่บ้านนั้น ๆ มีความเข้าใจปัญหาของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี  ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารงานเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่
ข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนตําบลมากน้อย
เพียงใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจนการพิจารณา
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี1  จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอ 

ท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
ลําดับที่ องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

1 ทํานบ 12 8 
2 ท่าตะโก 14 9 
3 วังใหญ่ 18 11 
4 หัวถนน 20 13 
5 พนมเศษ 22 14 
6 วังมหากร 22 14 
7 หนองหลวง 22 14 
8 พนมรอก 26 17 
9 สายลําโพง 32 21 
10 ดอนคา 34 22 

รวม 222 143 

หลังจากได้ตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิแล้ว ผู้วิจัยจึงทําการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละช้ันภูมิ ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบทดสอบ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) ประกอบด้วยคําถาม จํานวน 3 ข้อ เก่ียวกับอายุ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 

ส่วนที่  2 เป็นแบบทดสอบท่ีวัดระดับความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีจํานวน 30 ข้อเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กําหนดให้ผู้ตอบ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว ถ้าตอบคําถามถูกจะได้ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดจะได้ 0 คะแนนโดยเกณฑ์ที่
ใช้ในการแปลความหมายระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เป็นค่าร้อยละ โดยมีเกณฑ์ประเมินความรู้ความเข้าใจ (วีรชัย เฮงษฎีกุล,2550,น.47 - 49 )  ดังน้ี 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 
ร้อยละ70  – 79  หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจมาก 
ร้อยละ 60  -  69  หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
ร้อยละ  40  -  59  หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 
น้อยกว่าร้อยละ 40  หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยสุด  

 ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างแบบทดสอบเพ่ือการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าการสร้างเครื่องมือจากเอกสารทางวิชาการ คู่มือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยกําหนดเน้ือหาท่ีใช้ทดสอบตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2.  ผู้ศึกษานําข้อมูลท่ีได้มาสร้างกรอบความคิดให้ครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาการวิจัย และ
พัฒนาเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 

3. นําเคร่ืองมือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมและเที่ยงตรง
เนื้อหา  พิจารณาลงความเห็นว่าข้อคําถามแต่ละข้อวัดวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดหรือไม่ โดยกําหนด
คะแนนความคิดเห็น ไว้ดังนี้ 
  +  1 =  แน่ใจว่าข้อคําถามวัดจุดประสงค์ข้อนั้นได้ 
      0 =  ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดจุดประสงค์ข้อน้ันได้ 
  -   1 =  แน่ใจว่าข้อคําถามไม่วัดจุดประสงค์ข้อน้ันได้ 
 นําแบบทดสอบแต่ละข้อมาหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) 
เลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป     

4. นําแบบทดสอบที่ได้ทําการปรับปรุงแล้วมาหาค่าความยาก (P) กับกลุ่มตัวอย่างนอก
พ้ืนที่ทําการศึกษา จํานวน 20 คน โดยใช้สูตร ของแบรนแนน (สมนึก ภัททิยธนี,2546,น.212)โดย
คัดเลือกข้อท่ีมีค่าความยากรายข้อ (P) ต้ังแต่ 0.20 – ถึง 0.80 โดยมีค่าเฉลี่ยความยาก 0.69 และนํา
แบบทดสอบมาหาค่าอํานาจจําแนกโดยใช้วิธีของเบรนแนน (สมบัติ ท้ายเรือคํา และคนอ่ืนๆ,2549, 
น.70) โดยคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20  ขึ้นไป โดยมีค่าเฉล่ียรายข้อ 0.52 
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5. การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบทดสอบ โดยผู้วิจัยได้ไปทดลองใช้ 
(try-out) ซ่ึงมิใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษาในครั้งน้ี จํานวน 20 คน และนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson KR 20) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือม่ันเท่ากับ 0.74 ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือม่ันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถนําไปใช้ได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือ
คํานวณค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้อธิบายลักษณะท่ัวไป ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่ 
(frequency) การวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล ของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละ (percentage) 

5.2 ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งผู้วิจัยใช้ค่าเอฟ (F – test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) ในกรณีท่ีตัวแปร
อิสระผันแปรค่าต้ังแต่สามค่าข้ึนไป และเม่ือพบว่ามีความแตกต่าง จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple comparison) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล 
ด้านสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านอํานาจหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบล ด้านรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลและด้านการกํากับดูแลองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผลการศึกษาสรุปได้ ดังน้ี 

1.1 ด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล  มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก 
1.2 ด้านสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก 
1.3 ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก 
1.4 ด้านอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน มีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 
1.5 ด้านรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบล  มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก

ท่ีสุด 
1.6 ด้านการกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล  มีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 

 2. ศึกษาความแตกต่างระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง สรุปได้ดังน้ี 

2.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน 
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2.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน 

2.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่างกัน มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ด้านรายได้รายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลและด้านการกํากับดูแลองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ทําให้ทราบผลในแต่ละด้านดังน้ี 
 ประเด็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
 1.ด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลมาก เนื่องจาก สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีการศึกษาความรู้เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลมาในระดับหนึ่งแล้ว 
เนื่องจากก่อนการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับนโยบายในแต่ละด้านอย่างชัดเจน มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอย่างดี เพราะโครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมจนถึงฉบับท่ี 
6 พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านโครงสร้างไว้ ดังนี้ โครงสร้างสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน องค์การบริหารส่วนตําบลใดมี 1 หมู่บ้านให้มี
สมาชิก 6 คน องค์การบริหารส่วนตําบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกได้หมู่ละ 3 คน โครงสร้าง
ผู้บริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ซ่ึงมาจากการแต่งต้ังของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ส่วนเลขานุการนายก จํานวน 1 คน นายกเป็นผู้แต่งต้ัง อํานาจหน้าท่ีของรองนายกและ
เลขานุการจะต้องปฏิบัติงานตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัฒนา สุวรรณ์ (2550, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เก่ียวกับการบริหารงานของขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พบว่าด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด  
 2. ด้านสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาก เน่ืองจาก สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ของ อบต. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ สอดคล้องกับการศึกษาของธนวัฒน์ ยอดใจ (2546, บทคัดย่อ) บทบาทของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลแสดงบทบาท อํานาจหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เรียง
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ตามลําดับคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการประชุม ด้านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในท่ีประชุมหรือมีการแสดงบทบาท อํานาจหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมและด้านอ่ืนในระดับมาก 
 3. ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาก เนื่องจากสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีอํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการสอดคล้องกับการศึกษาของ 
นิรันดร์ คําเสมานันทน์ (2541, บทคัดย่อ) บทบาทการควบคุมฝ่ายบริหารของฝ่ายนิติบัญญัติใน
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  การศึกษาพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการควบคุมฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี โดยการใช้
ระเบียบต่างๆ ของ อบต.ซ่ึงมีจํานวนหลายฉบับและละเอียดถ่ีถ้วนเป็นแนวทางในการควบคุม และได้
ถือปฏิบัติโดยการต้ังกระทู้สอบถามรวมถึงการอภิปรายในญัตติท่ีสําคัญตลอดมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ด้านอํานาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลมากท่ีสุด เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซ่ึงระบุไว้
อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เพ่ือให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ
ท้องถิ่นโดยตรง เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนาการบริหาร
และจัดการ ภารกิจรอง คือการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย ภูแล่นหยุด (2550, บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ต่อการดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล พบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ วัฒนา 
สุวรรณ์ (2550, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษา ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีระดับความรู้ความ
เข้าใจมากท่ีสุด 
 5. ด้านรายได้ รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลมากท่ีสุดเนื่องจาก สมาชิก
สภาองค์การบริการบริหารส่วนตําบล สามารถเรียนรู้และรับทราบจากเอกสารหรือจากการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การกับสมาชิกสภาท่ีเคยดํารงตําแหน่งมาก่อน อีกท้ังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีการจัดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับ
การเลือกต้ังใหม่ทุกคน ให้รับบทบาทอํานาจหน้าท่ีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อบต. ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โกวิทย์  พวงงาม (2552,น.260 – 264) 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีรายได้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  ซ่ึงจะพบได้
ว่าได้ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่มาก สามารถจดจําได้ง่าย อีกท้ัง
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รายได้บางอย่างไม่มีในพ้ืนท่ีทําการศึกษา จึงสามารถจดจําได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา 
สุวรรณ์ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เก่ียวกับการบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนตําบล พบว่าด้าน
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 
 6. ด้านการกํากับ ดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกํากับ ดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลปานกลาง สอดคล้องกับ
การศึกษาของมงคล ฤทธิทิศ (2550,น.30) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลในการพัฒนาท้องถิ่น อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีความคิดเห็นเก่ียวกับนายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฏหมายกําหนดมีความเหมาะสมแล้ว อยู่ในระดับมาก รัตติยา โตศรีพลับ (2548,น.50) สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีการงานอาชีพท่ีต้องทําเ พ่ือดํารงชีพประจําวัน จึงทําให้ 
ไม่สามารถให้เวลากับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้
อย่างเต็มท่ี อีกท้ังการกํากับ ดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2552)  ให้นายอําเภอมีอํานาจกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ มีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมาช้ีแจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลมาตรวจสอบ เป็นเร่ืองท่ีห่างไกลกับการปฏิบัติงานและการรับรู้ หากสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นดําเนินงานตาม ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ดังน้ันความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จึงมีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะในอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้อง เช่น เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ หรือการขอบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลให้นายอําเภอเป็นออกบัตร   
 ประเด็นเก่ียวกับการศึกษาเปรียบเทียบ 
 ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนตําบลในอําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดํารงตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน พบว่า 
 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่เลือกต้ังใหม่ทุกคน ได้รับการอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
อํานาจหน้าท่ีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแต่ท้องถ่ินได้จัดการศึกษาและอบรม ท้ังในและนอกสถานท่ี เป็น
ประจําอย่างต่อเน่ืองทุกปี อีกท้ังยังได้รับการพัฒนาฝึกฝนจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ที่ได้
จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอบรมท้องถ่ิน ตามระยะเวลาที่กําหนด เช่น หลักสูตร 
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ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ
วิจิตร อาวะกุล (2550,น.15) การอบรมเป็นกระบวนการเพ่ิมความรู้ ความชํานาญ และความสามารถ
ของบุคคลหรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการพัฒนาบุคคล หรืออาจกล่าวได้ว่า การฝึกอบรม ก็คือ 
กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน ข้าราชการ) ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม ประชาชน สอดคล้องกับชาญ สวัสด์ิ
สาลี (2550,  
น.15) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล ให้ดีขึ้น ท้ังน้ี 
เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน   
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า เน่ืองจากในสังคมปัจจุบันมีการรวมตัวเป็นหน่ึงเดียวกันเพ่ิมมากขึ้น เพราะผลสืบ
เน่ืองมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร (Surin laha, 
น.15 อ้างอิงจาก พระมหาสาคร ภักดีนอก) เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก 
จึงก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางการศึกษา การกระจายโอกาสความรู้ สามารถท่ีกระจายไปถึงท่ีห่างไกล 
การศึกษาจึงไม่ต้องจํากัดแต่ในห้องเรียนแคบๆ การศึกษาสามารถมีได้ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย (การศึกษาท่ีไม่ได้จํากัดอยู่ในห้องเรียน: ออนไลน์) ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน 
สามารถศึกษาได้โดยไม่ต้องเข้าไปเรียน สามารถหาข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีอยู่มากมาย แล้วแต่
ผู้ท่ีสนใจจะหาและเรียนรู้ นฤมล รอดเนียม (2550) กระแสของโลกาภิวัตน์ท่ีจะพยายามเช่ือมโลกให้
เป็นหน่ึงเดียว ท้ังทางด้านความคิด มุมมอง และการกระทํา ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีย่อมมีผลกระทบต่อการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต วัฒนา คําฤทธ์ิ (2540,น.67) สังคมยุคโลกาภิวัฒน์มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปอย่างกว้างขวาง การต่ืนตัวเรื่องการกระจายอํานาจในหมู่บุคคลต่างๆใน
สังคมไทย ได้มีส่วนเร่งเร้าความสนใจ และการถกเถียงท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จึงเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของผู้นําท้องถิ่น ย่อมจะมี
ความรู้ความเข้าใจในระดับท่ีมากไปด้วย 
 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งแตกต่างกัน มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นลําดับเบื้องต้นก่อนเข้ารับตําแหน่ง เนื่องจากมีประสบการณ์ จากโครงสร้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ต้องประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มาจากการเลือกต้ังจาก
ประชาชนโดยตรงหมู่บ้านละ 2 คน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีผ่านการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชนเช่นกัน ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชน
โดยทั่วไปจึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดี อีกท้ังกระบวนงานการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหารกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยผ่านเวทีประชาคม
ในระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ตําบล ได้เสนอแนะ แนวทาง ตลอดจน
ปัญหาความต้องการภายในชุมชน ซ่ึงขบวนงานดังกล่าวสอดคล้องกับประยูร  อรัญรุท (2541 อ้างอิง
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จาก พนัส แก้วตา, 2550,น.4) ว่า ความรู้เป็นส่ิงสากล กระบวนการค้นหาความรู้ก็เป็นกระบวนการ
สากล ที่มนุษย์แต่ละคนสามารถแสวงหาความรู้ได้โดย การใช้ประสบการณ์จริง ซ่ึงความรู้ท่ีได้รับ
ประสบการณ์จริง (real experience) คือความรู้ท่ีเกิดข้ึน จากการท่ีบุคคลได้ประสบการณ์ โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทางใด ทางหน่ึง เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย และรับรู้จากประสบการณ์ ว่าเป็นเช่นนั้น
จริง ซ่ึงนักวิชาการกลุ่มประจักษ์นิยม (empiricism) เช่ือว่าความรู้ท่ีได้มาจากประสบการณ์ท่ีได้จาก
ประสาทสัมผัสเป็นแหล่งที่มาของความรู้ท่ีเช่ือถือได้มากที่สุด (รัตติยา โตศรีพลับ, 2550,น.2) อีกท้ัง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีความเข้าใจ
ในปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะว่าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการในการประสานงาน
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถ่ินตรวจสอบการบริหารงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร เช่น การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล การยื่นญัตติต่างๆ การตั้งกระทู้ถามและการ
อภิปราย เป็นตัวกลางในการรับฟังปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการในการ
พัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลในระดับมาก แต่จะมีบางรายข้อท่ีผลการศึกษาออกมามีความรู้
ความเข้าใจน้อย หรือปานกลาง ดังน้ัน หน่วยงานท่ีกาํกับ ดูแล ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตําบล จึง
ควรจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ ท่ีเน้นชุมชนเป็นฐานของการ
พัฒนา เพ่ือส่งผลให้มีการรับรู้ข้อความ ข่าวสาร เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในพื้นที่อําเภอ ในครั้งต่อไปควรศึกษาประชากรที่
มีขนาดใหญ่ขั้นเป็นระดับจังหวัด หรือในระดับภาคเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีหลายหลายมากข้ึน 
 2. การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือเปรียบเทียบ
ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในองค์กรขนาดต่าง ๆ ว่ามีความ
แตกต่างกันเพียงใด 

3. ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในด้านอ่ืนๆ 
เพ่ิมขึ้น เช่น ด้านแผนพัฒนาตําบล ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการออกกฎหมายบังคับใช้ในชุมชน เป็นต้น 
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