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บทคัดย่อ      
 การวิจัยครั้ ง  มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการมีส่ วนร่ วมในการ
บริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
ประสบการในการด ารงต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 346 คน เลือกโดยวิธี
สุ่มอย่างง่าย ด้วยการใช้ตารางเลขสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิ จั ย เ ป็ นแบบสอบถามแบบมาตร าส่ วน  5  ร ะดั บ   
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สมาชิกสภามีส่วนร่วมในการบริหารงานอยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งโดยรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะ
จ าแนกกลุ่มตามเพศ ระดับการศึกษาหรือประสบการณ์ใน
การด ารงต าแหน่ง 
 2. การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม แต่การมีส่วนร่วมบางด้านเท่านั้นที่มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม 
 3. สมาชิกสภามีปัญหาการมีส่วนร่วมโดยรวมไม่
เหมือนกัน ไม่ว่าจะจ าแนกกลุ่มตามเพศ ระดับการศึกษา
หรือประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง โดยมีปัญหาการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางกับระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฏว่าสมาชิกสภามีปัญหาการมีส่วนร่วมใน
บางด้านเหมือนกันในบางด้านไม่เหมือนกัน แต่ก็มีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลางกับระดับน้อยเช่นเดียวกัน 
 4. สมาชิกสภามีปัญหาการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
ทั้งโดยรวมและรายด้าน บางด้านเมื่อจ าแนกกลุ่มตามเพศ
และประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง แต่เมื่อจ าแนกกลุ่ม
ตามระดับการศึกษาสมาชิกสภามีปัญหาการมีส่วนร่วมไม่
แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 
study and compare state and problems of 
participation in the administration of the Sub-
district Council of Administrative Organization in 
Roi Et province, classified by sex, educational 
qualification, and work experience. The samples 
were 346 subjects of the Sub-district Council of 
Administrative Organization, using simple random 
sampling by using a table of random numbers. 
The research instrument was a 5 - rating scale 
The results indicated that: 
 1. The council members participated in 
administration at a low level both overall and in 
almost every aspects. When being classified by 
sex, educational qualification, or work experience, 
it was found that the participation was at a low 
level. 
 2. The overall of the participation no 
significant differences between groups. But the 
participation of some of the only differences 
between the groups. 
 3. The overall of the problems of 
participation of the council members not the 
same. When being classified by sex, educational 
qualification, or work experience. The problems of 
participation were rated at a moderate level and a 
low level.  
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วิธีด าเนินการการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี ้ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัย 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 

 1.1  ควร 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควร 
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