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ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
Public Attitudes Toward the Administration and Public Affairs 

of the Municipality Bungyeetho.

ดร.ปิยะนุช น้อยสุข

Abstract

 Research. Public attitudes towards the administration and public affairs of the municipality Bungyeetho. The 

purpose is to study the attitude of people towards administration and public affairs of the municipality Bungyeetho. 

Data collection, the researchers studied the information and documents regarding the administration and public 

affairs of the municipality. The population sample used in this study. People who live in the metropolitan area of   

18 740 people by researchers Bungyeetho using simple random sampling (simple random sampling) in this study. 

Researchers studied samples to calculate the sample size from the formula of Yamane has a sample of 392 engines 

used in the questionnaire, quality testing tools division, finding confidence pilot study were updated to experiment 

with the people in the area. Lop Buri Municipality This is not the target population and sample study of a group of 

10 people, including 50 people for a total of reliability using Cronbach’s alpha coefficient was equal. 9678 data was 

then analyzed by a computer program. Descriptive statistics (Descriptive Statistics) include percentage (percentage) 

analyze the general characteristics of the average (mean) value, standard deviation (standard deviation) analysis is 

the question about the attitude of people towards administration and governance. The municipality’s public  

Bungyeetho include the management of the municipality. The operation of the Municipal Public and participation 

in the affairs of the municipality.

 The results showed that the attitude of people towards the administration and public affairs of the  

municipality Bungyeetho. The overall attitude of the sample was at a high level. With mean χ = 4.14, SD = .83, and 

when considering the finding that the attitude of the people towards the implementation of the Municipal Public 

Affairs Bungyeetho. The overall attitude of the sample was at a high level. With mean χ = 4.15, SD = .93, the attitude 

of the people towards the involvement of the public in the administration of public affairs of the municipality  

Bungyeetho. Overall sample, the level attitude. With mean χ = 4.13, SD = .94.

Keywords : people’s attitudes

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

ข้อมลูเอกสารเกีย่วกบัการบรหิารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาล ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีเ่ทศบาล

เมืองบึงยี่โถจ�านวน 18,740 คน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างโดยค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 392 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม การทดสอบคุณภาพเครือ่งมอืหาความเชือ่มัน่ ผูศ้กึษาน�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุไปทดสอบกบัประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

ลพบุรี ซึ่งไม่ใช่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ท�าการศึกษา จ�านวนกลุ่มละ 10 คน รวม 50 คน หาค่าความเชื่อมั่นรวมโดยใช้วิธีของ 

Cronbach ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .9678 แล้วน�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ใช้สถิติเชิง
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พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของประชาชน คะแนนเฉลี่ย (mean) ค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) วเิคราะห์เป็นค�าถามเกีย่วกบัทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานและกจิการสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้แก่ การบริหารงานของเทศบาล การด�าเนินกิจการสาธารณะของเทศบาล และการมีส่วนร่วมในกิจการของ

เทศบาล

 ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ในภาพรวมของกลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ χ = 4.14, S.D. = .83 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทัศนคติของ

ประชาชนที่มีต่อผลการด�าเนินงานกิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยม ี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ χ = 4.15, S.D. = .93 ส่วนด้านทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ χ = 4.13, S.D. = .94

ความส�าคัญ : ทัศนคติของประชาชน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การมีส ่วนร ่วมทางการเมืองเป ็นทั้ ง เป ้าหมายและ

กระบวนการทางการเมือง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

เป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาเมืองให้เป็นประชาธิปไตย  

สงัคมทีป่ระชาชนมรีะดบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงสูง ย่อมมรีะดบั

ความเป็นประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกันข้ามถ้าสังคมใดมีระดับ 

การมีส่วนร่วมการเมืองต�่า แสดงว่าสังคมน้ันมีระดับความเป็น

ประชาธิปไตยต�่า โดยนัยนี้ นักวิชาการทางรัฐศาสตร์บางกลุ่มถือว่า

การพัฒนาเมือง คือ การท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ความส�าเร็จของการพฒันาทางการเมอืงจงึขึน้อยูก่บัระดบัการมส่ีวน

ร่วมทางการเมอืงของประชาชนเป็นส�าคญั ในส่วนของกระบวนการ

ทางการเมืองนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองแท้จริงคือ การ

แสดงออกซึ่งกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม กิจกรรม 

เหล่านี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมการเมือง 

การแสดงออกซ่ึงกิจกรรมทางการเมืองเหล่านี้คือ กระบวนการ

ทางการเมืองซึ่งจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ประชาชนต้องการ

ในฐานะที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลและองค์การ

ทางการเมืองท่ีครอบคลุมระบบปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองทั้งหมด  

จะส่งเสริมให้เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล

และองค์การทางการเมอืงได้อย่างชัดเจนยิง่ขึน้ (สมบตั ิธ�ารงธญัวงศ์ 

2537, 315-316)

 ดงันัน้ หากประชาชนมทีศันคตทิีด่ ีโดยเหน็ความส�าคญัของ

การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ จะน�าไปสูก่ารก่อให้เกดิความร่วมมือและเกดิการพฒันา 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก�าหนดนโยบายสาธารณะ

และจดัสรรสิง่ทีม่คีณุค่าให้แก่ท้องถิน่ ซึง่หมายถงึประโยชน์ทีเ่กดิขึน้

แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตอบสนองที่ตรงตามความ

ต้องการในพื้นท่ีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นับเป็นกิจกรรมที่มี

ความส�าคญัประการหนึง่ของกระบวนการทางการเมอืงและมคีวาม

จ�าเป็นส�าหรับทุกระบอบการเมือง โดยเฉพาะในประเทศที่มีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย มักจะยึดหลักการของประชาชน  

โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ด้วยหลกัการเช่นนี ้การมทีศันคติ

ของประชาชนจึงผลอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งถือ 

เป็นหัวใจส�าคัญของการเมืองการปกครอง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความ

สนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธาน ีซ่ึงเป็นพืน้ที่

ในเขตที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นศึกษา

ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานของเทศบาล การด�าเนินกิจการ

สาธารณะของเทศบาล และการมีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาล 

เพื่อหาระดับทัศนคติของประชาชน เป็นข้อมูลแนวทางในการน�า

เสนอระดบันโยบายในพืน้ที ่รวมทัง้เป็นข้อมูลแนวทางในการศกึษา

ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ในอนาคต รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการศึกษา ตลอดจนน�าเสนอการตรวจสอบเอกสารทั้งข้อมูล 

ปฐมภมู ิได้แก่ จากเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา คอื แบบสอบถามกลุม่

ตวัอย่างตามทีผู้่ศึกษาก�าหนด และข้อมลูทตุยิภูม ิได้แก่ ข้อมลูทีเ่ป็น

เอกสารจากการส�ารวจทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ครั้งน้ี นอกจากน้ี เป็นการน�าเสนอขอบเขตของการศึกษา ท้ังด้าน

เนื้อหาสาระและด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง และสมมติฐานในการ

ศึกษา รวมทั้งนิยามศัพท์ที่ส�าคัญๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ศึกษาครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน 

และกิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

New ���������� 1-92.indd   142 4/8/2558   13:37:20



Journal of Rajanagarindra January - June  2015       143

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ท�าให้ทราบทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานและ

กิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นข้อมูลแนวทางใน

การน�าเสนอระดับนโยบายในพืน้ที ่รวมทัง้เป็นข้อมลูแนวทางในการ

ศึกษาประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

การตรวจสอบเอกสาร
 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเป็นการส�ารวจทฤษฎี 

และแนวความคิดท่ีเกีย่วข้องกบัการวจิยัคร้ังน้ี เพือ่น�ามาเป็นพืน้ฐาน

ในการก�าหนดตัวแปร ประกอบด้วย

   1.1  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ

   1.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

   1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้

   1.4  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

   1.5  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

   1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.  การศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยจะท�าการทอด

แบบสอบถามให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ

จ�านวน 18,740 คน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 

random sampling) ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จัิยศกึษากลุม่ตวัอย่างโดย

ค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 392 คน

ขอบเขตของการศึกษา
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ศึกษาทัศนคติของประชาชน

ทีม่ต่ีอการบรหิารงานและกจิการสาธารณะของเทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ 

โดยศึกษาทั้งในด้านทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลการด�าเนินงาน

ของเทศบาลและต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

และกิจการสาธารณะของเทศบาล

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถรวมทั้งสิ้น 392 คน

สมมติฐาน
 1. ประชาชนมีทัศนคติที่ยอมรับต่อการบริหารงานและ

กิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

 2. ประชาชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อผลการด�าเนินงาน

กิจการสาธารณะของของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 3. ประชาชนทีม่ทีศันคตต่ิอความส�าคญัของการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ใช้ในรูปแบบของแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น  

2 ตอน รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 

6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพีปัจจบุนั รายได้ต่อเดอืน 

และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่น จ�านวน 30 ข้อ

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
 1. การหาความเที่ยงตรง (validity) ผู ้ ศึกษาสร ้าง

แบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา  

แล้วน�าไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อท�าการตรวจสอบความตรง 

เชิงเนื้อหา (content validity) ของค�าถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของการศึกษาหรือไม่ หลังจากนั้นน�ามา

แก้ไขปรับปรุงเพื่อด�าเนินการในขั้นต่อไป

 2. การหาความเช่ือม่ัน (reliability) ผู ้ศึกษาน�าแบบ 

สอบถามที่ปรับปรุงไปทดสอบกับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ลพบุรี ซึ่งไม่ใช่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ที่ท�าการศึกษา 

จ�านวนกลุ่มละ 10 คน รวม 50 คน แล้วจึงน�ามาวิเคราะห์หาค่า

ความเชือ่มัน่รายข้อ โดยวธิกีารหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้สตูร

ของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient และ

หาค่าความเชือ่มัน่รวมโดยใช้วธิขีอง Cronbach (บญุเรยีง ขจรศลิป์, 

2533) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .9678

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูศ้กึษาได้รวบรวมข้อมลูโดยแจกแบบสอบถามให้ประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 ผู ้ศึกษาท�าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ การวิจัยครั้งนี้ โดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  

ค่าร้อยละ (percentage) วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation)
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สรุปผลการวิจัย
 1. ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานและกจิการ

สาธารณะของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ พบว่า ในภาพรวมของกลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ χ = 4.14, 

S.D. = .83

  2. ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานกิจการ

สาธารณะของเทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ พบว่า โดยรวมของกลุม่ตัวอย่าง

มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ χ = 4.15,S.D. = .93 

 3. ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต ่อการมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานและกจิการสาธารณะของเทศบาลเมอืง

บึงยี่โถ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดย 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ χ = 4.13, S.D. = .94

อภิปรายผล
 ผลจากการศึกษาที่พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 

บึงยี่โถเห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

บริหารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาล เนื่องจากเทศบาล 

เมอืงปทมุธานมีีสภาพภมูปิระเทศเขตปรมิณฑล ซึง่มคีวามเป็นเมอืง

สูงมากเนื่องจากมีเขตติดกับกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การให้ความ

ส�าคัญต่อนโยบายด้านการบริการและการบริหารงานสาธารณะจึง

เป็นเรื่องที่ส�าคัญ และจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 3 ปี  

(พ.ศ. 2548-2550) พบว่าในภาพรวมเทศบาลได้มุ ่งสนับสนุน 

แผนงาน/โครงการเพื่อด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งด้านการ

บริหารงานเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ จ�านวนสูงมากรวมทั้งสิ้น 

176, 180,138.94 บาท (เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, 2556, 45) ดังนั้น  

เมื่อประชาชนเกิดการรับรู้โดยมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมจึงนับ

ได้ว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปด้วยดีต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ

รับรู้ของ ปรียาพร วงศ์อนุตราโรจน์ ว่า การรับรู้จะมีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544, 71)  

รวมทัง้สอดคล้องกบัปัญหาความต้องการในพืน้ทีอ่ย่างตรงเป้าหมาย 

ที่แท้จริงต่อไปในอนาคต ซ่ึงตรงตามเจตนารมณ์ของการกระจาย 

อ�านาจโดยยดึรปูแบบการปกครองส่วนท้องถิน่ทีส่ามารถยดึหลกัการ

พึ่งพาตนเองได้ โดยประชาชนซ่ึงมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกิจการ

สาธารณะและเกิดการให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งสอดคล้อง

ตามแนวคิดของชูวงศ์ ฉายะบุตร ที่เสนอไว้ถึงหลักส�าคัญในการ

ปกครองท้องถิน่ว่า จะท�าให้ประชาชนในท้องถิน่รูจ้กัปกครองตนเอง 

รวมทั้งท�าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย (ชูวงศ์ ฉายะบุตร. 2539, 14 – 16)

 ส�าหรับผลการศึกษาที่ค้นพบ นอกเหนือจากท่ีได้ทราบถึง

ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถที่มีต่อการบริหาร

กิจการสาธารณะของเทศบาลแล้ว ยังสามารถน�าไปต่อยอดในการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยยึดการมีส่วน 

ร่วมได้ต่อไปในอนาคต ทัง้ในด้านการวางยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันา

ท้องถิ่น อาทิเช่น การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาความต้องการ

ของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับข้อมูลทั้งด้านเอกสาร 

ข้อมลูสถติ ิก�าหนดจดัวางยทุธศาสตร์เพิม่กลยทุธ์ด้านการบรูณาการ

องค์กรโดยมุ่งเน้นน�้าหนักให้ความส�าคัญกับประชาชนในการร่วม

วางแผนงาน ร่วมตดิตามตรวจสอบการบรหิารกจิการสาธารณะของ

เทศบาล และเสนอโครงการต่างๆ โดยควรทีจ่ดัให้มกีารทบทวนแผน

งาน/โครงการ เพิ่มเติมในแต่ละปี นอกจากนี้จัดให้มีการท�าประชา

พจิารณ์โครงการท่ีมผีลกระทบต่อชุมชนอย่างสงู โดยเชิญผูน้�าชุมชน

ท้องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่น เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวด้วย

ข้อเสนอแนะ
 เนือ่งจากในการศกึษาผูศ้กึษามรีะยะเวลาในการศึกษาค่อน

ข้างจ�ากัด ประกอบกับภารกิจในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีมากมาย

หลายอย่าง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาเฉพาะ

ด้านทัศนคติโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ที่จะวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของการสนับสนุนของประชาชนต่อการ

บริหารงานและกิจการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถเท่านั้น 

หากผู้สนใจที่จะศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้เพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป ควรที่จะด�าเนินการ

ศกึษาวจิยัในเชงิคณุภาพ โดยศกึษาแบบเจาะลกึ หรอืใช้รปูแบบผสม

ผสานเพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุเพือ่การพัฒนาแบบมส่ีวนร่วมอย่าง

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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