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ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า

อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชุม ด้านญัตติ  

ด้านการอภิปราย ด้านการลงมติ ด้านกระทู้ถาม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

และ 2) เสนอแนะแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ�านวน 23 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ 

ความเที่ยงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2 ด้าน ได้แก่ ด้านการลงมติ และด้านญัตติ นอกน้ันอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับดังน้ี  

ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
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 2. หน่วยงานควรพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการอภิปราย  

ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ให้เพ่ิมมากขึ้น  

ซึ่งอาจส่งเสริมด้านความรู้พ้ืนฐานและหลักการท่ีเก่ียวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินโดยรัฐบาล

ส่วนกลาง รวมทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารท้องถ่ิน โดยให้โอกาสสมาชิกสภาได้ฝึกฝนร่วมกัน 

อย่างสม�่าเสมอ และสมาชิกสภาทุกคนควรได้ศึกษาเรียนรู้ กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินต่าง ๆ 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถท�าหน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน ์

แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต�าบล               

ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) study the understanding in Regulation of 

Ministry of Interior about Rules of Local Council Conference 2004 in six aspects. These 

aspects were conference, motion, disputation, voting, questioning, and maintaining discipline. 

2) Propose development approach to enhance the understanding in Regulation of Ministry 

of Interior about Rules of Local Council Conference 2004. The research population was  

23 administrators and council members in Buaphaktha Sub-district Administrative Organization 

in Banglen District, Nakhon Pathom Province. The research instrument was a questionnaire 

constructed by the researcher. It was verified by experts to examine content validity  

by finding the index of item-objective congruence. The statistics used for data analysis 

comprised percentage, mean, and standard deviation.

 The findings of this researchwere as follows:

 1. The understanding in Regulation of Ministry of Interior about Rules of Local 

Council Conference 2004 of administrators and council members in Buaphaktha Sub-district 

Administrative Organization in Banglen District, Nakhon Pathom Province was at the 

highest level in 2 aspects: voting and motion aspect. The aspects with high level of 

understanding, in the descending order, were disputation, questioning, conference, and 

maintaining discipline.

 2. The organization should improve and enhance the understanding in 4 

aspects:disputation, questioning, conference, and maintaining discipline. To achieve this, 

basic knowledge and principles relating to local council conference should be provided 
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by government agencies. Additionally, the local administrators should encourage council 

members in regular practices. Every council member should be educated on various local 

cases to improve work cooperation for utmost benefit of people in locality.

Keywords: Regulation of Ministry of Interior, rules of local council conference, sub-district  

  administrative organization

บทน�า

 การปกครองส่วนท้องถ่ิน คือการปกครองท่ีรัฐบาลหรือส่วนกลางได้กระจายอ�านาจไปยัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสิทธิตามกฎหมายมีพ้ืนท่ีและประชากรของตนเอง และมีอ�านาจ

อิสระ (autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีอิสระในการด�าเนินงาน 

แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลกลาง องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นองค์กร

ปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีขนาดเล็กที่สุดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ-

บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 โครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ท�าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ 2) ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งจะมี

จ�านวนสมาชิกสภาเท่าใดขึ้นอยู่กับจ�านวนหมู่บ้านในแต่ละ อบต. โดยทั้ง 2 ส่วน มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชนในท้องถ่ิน (อรทัย ก๊กผล และธนิษฐา สุขะวัฒนะ, 2551: 15-21) เพ่ือให้

ประชาชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย ผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลทุกคนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันรับผิดชอบในการพัฒนา

ท้องถ่ิน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยด�าเนินการอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยผ่านการประชุม 

สภาท้องถ่ิน ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการและการปกครองท้องถ่ิน (กุลธน ธนาพงศธร, 2535: 32) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถ่ิน มีวาระ 4 ปี ปฏิบัติ

หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติคล้ายคลึงกับสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาท้องถ่ินและ

มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) เพราะเขา

เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินโดยตรง จึงย่อมมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ 

(discretion) ในการตัดสินใจอย่างมาก โดยท่ีผู ้บังคับบัญชาในส่วนกลาง ไม่อาจควบคุมหรือ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ดังนั้นความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทาง

ปฏิบัติใด ๆ ที่เกิดจากการก�าหนดของส่วนกลางจึงมีความส�าคัญย่ิง เพราะหากสมาชิกสภาท้องถ่ิน

เหล่านี้ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้อาจแปลความหมายหรือตีความ (interpret) กฎระเบียบข้อบังคับ 
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หรือแนวทางปฏิบัติผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง ปัญหาการน�านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติก็จะ 

เกิดข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มารับบริการ หรือประชาชนท่ีจะได้ประโยชน์จากนโยบาย

หรือโครงการนั้น ๆ ได้ (วรเดช จันทศร, 2534:208)

 โดยปกติแล้วประชาชนในท้องถิ่นย่อมคาดหวังว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ที่พวกเขาได้เลือกต้ังเข้ามาจะมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ตลอดจน

ตวับทกฎหมายต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประชุมสภาท้องถ่ินถือเป็นข้ันตอนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของประชาชน 

เพราะการประชมุสภาจะสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตต�าบล ปัญหา และความเดอืดร้อน

หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ท่ีประชุมด�าเนินการแก้ไข และสภาท้องถ่ินยังมีหน้าท่ีในการออก 

ข้อบัญญัติต่าง ๆ เพ่ือใช้ในเขตต�าบลของตน หรือการเสนอให้มีการออกเสียงประชามติในเขตต�าบล  

รวมท้ังการตรวจสอบและถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหารโดยการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารใน 

ที่ประชุมสภานอกจากนี้การประชุมสภายังช่วยก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี และบ่งชี้ประเด็น

ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอีกด้วย ดังนั้นการประชุมสภาท้องถ่ิน 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนต้องให้ความส�าคัญ

 รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ก�าหนดข้อบังคับเก่ียวกับ 

การประชุมสภาท้องถ่ินทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับเดียวกัน คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 โดยเนื้อหาของระเบียบฉบับนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อบังคับ

และบทบัญญัติต่าง ๆ ได้แก่ หมวดการประชุม หมวดญัตติ หมวดงบประมาณ หมวดการอภิปราย 

หมวดการลงมติ หมวดกระทู้ถาม หมวดคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน และหมวดรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีรายละเอียดข้อปฏิบัติมากมาย ที่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละ

ส่วนงานต้องรับรู้และท�าความเข้าใจให้ชัดเจน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 

แต่ในปัจจบัุนได้มกีารศกึษาและพบว่าสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีไ่ด้รบัเลอืกจากประชาชนนัน้ 

มีความแตกต่างกันท้ังระดับการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนด้านคุณวุฒิ 

และวัยวุฒิท่ีแตกต่างกันล้วนเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้หรือท�าความเข้าใจกับระเบียบและข้อกฎหมาย 

(เอกนรินทร์ แสงดาว, 2556: 3)

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการและ 

การปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษาความเข้าใจในระเบียบดังกล่าวของผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือน�าผล 

การวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป    



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017196

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชมุ ด้านญัตต ิด้านการอภิปราย ด้านการลงมติ 

ด้านกระทูถ้าม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย

 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลปากท่า อ�าเภอบางเลน 

จงัหวัดนครปฐม เป็นการวิจยัเชงิพรรณนา (descriptive research) โดยใช้จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บัวปากท่า  อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ�านวนทั้งสิ้น 23 คน

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน เพ่ือก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม ส่วนข้อค�าถามส�าหรับการวิจัยนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา (content 

validity) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพ่ือหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC สูงกว่า 0.5 จ�านวน 30 ข้อ 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เป็นแบบสอบถามมี 2 ตอน  ดังนี้

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของค�าถามเป็นแบบส�ารวจ

รายการ (checklist) ซึง่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการเป็นสมาชกิสภา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 จ�านวน 30 ข้อ ได้แก่ ด้านการประชุม 5 ข้อ ด้านญัตติ 5 ข้อ  

ด้านการอภิปราย 5 ข้อ ด้านการลงมติ 5 ข้อ ด้านกระทู้ถาม 5 ข้อ และด้านการรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย 5 ข้อ โดยลักษณะของค�าถาม ให้เลือกตอบเพียงค�าตอบเดียว คือ “ใช่” หรือ 
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“ไม่ใช่” โดยมีการคละค�าถาม ได้แก่ ข้อ 1-4, 6-9, 11-14, 16-19, 21-24, 26-29 ถ้าตอบตัวเลือก 

“ใช่” จะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบตัวเลือก “ไม่ใช่” จะได้ 0 คะแนน ส่วนข้อ 5, 10, 15 , 20, 25, 30  

ถ้าตอบตัวเลือก “ไม่ใช่” จะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบตัวเลือก “ใช่” จะได้ 0 คะแนน และผู้วิจัยได้แบ่ง

เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรการค�านวณความกว้างของชั้น (วิเชียร เกตุสิงห์, 

2538: 6-11) ดังนี้  

  ความกว้างของชั้น  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่าสุด

             จ�านวนระดับชั้นที่แบ่ง

            =    30 - 0

              5

            =    6

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งระดับความเข้าใจได้ดังนี้

 คะแนน   0-6   (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 - 0.20) มีระดับความเข้าใจน้อยที่สุด         

 คะแนน   7-12  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.21 - 0.40) มีระดับความเข้าใจน้อย

 คะแนน  13-18  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.41 - 0.60)  มีระดับความเข้าใจปานกลาง           

    คะแนน  19-24  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.61 - 0.80) มีระดับความเข้าใจมาก

 คะแนน  25-30  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.81 - 1.00) มีระดับความเข้าใจมากที่สุด                    

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู ้วิจัยท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังผู ้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไป

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามวันเวลาท่ีนัดหมาย และผู ้วิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่ม ี

ความสมบูรณ์กลับคืนมาทั้งหมด จ�านวน 23 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี  

(frequency) และร้อยละ (percentage) 

 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (   ) และ 

น�าเสนอในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย โดยแยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ในภาพรวม และ

ส่วนที่ 2 ในรายด้าน

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
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ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอ 

บางเลน จังหวัดนครปฐม มีดังนี้

 1.  ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 91.3 เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 

4.35 อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 21.74 และมีอายุ 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 73.91 และมีการศึกษา

ระดับประถมศึกษาร้อยละ 39.13 ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 34.78 และระดับปริญญาตรีร้อยละ 

26.09 ส่วนประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภานั้นร้อยละ 26.09 มีประสบการณ์ 1-4 ปี ร้อยละ 4.35 

มีประสบการณ์ 5-8 ปี ร้อยละ 30.43 มีประสบการณ์ 9-12 ปี และร้อยละ 39.13 มีประสบการณ์ 

ในการเป็นสมาชิกสภามากกว่า 13 ปีขึ้นไป

 2.  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนท่ี 1 ในภาพรวม พบว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (  = 0.79,   = 0.16)  

เรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) ด้านลงมติ มีระดับความเข้าใจมากที่สุด (   = 0.86,    = 0.12) 

2) ด้านญัตติ ยังคงมีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด (  = 0.84,   = 0.11) 3) ด้านการอภิปราย  

มีความเข้าใจระดับมาก (   = 0.78,   = 0.15) และ 4) มี 3 ด้าน (เน่ืองจากค่าเฉล่ียเท่ากัน)  

มีความเข้าใจระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชุม (  = 0.76,   = 0.20) ด้านการรักษาระเบียบและ 

ความสงบเรียบร้อย (   = 0.76,    = 0.19) และด้านกระทู้ถาม (   = 0.76,   = 0.18) ดังปรากฏ 

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลบวัปากท่า  

  อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
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ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
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ตารางที่2ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
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และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
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จํานวนระดับชั้นที่แบง 
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จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
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 ส่วนที่ 2 ในรายด้าน  พบดังนี้  

 1) ด้านการลงมติ พบว่า มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.86,   = 0.12) แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อแล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมี 2 วิธี

คือ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนลับ มีความเข้าใจระดับมากที่สุด 

(   = 0.96,   = 0.03) 2) ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นท่ีเข้าใจยาก ประธานสภาท้องถ่ินหรือท่ีประชุม 

สภาท้องถ่ินอาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ มีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด (   = 0.94,    

     = 0.05) 3) สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ย่อมมีหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนน มีความเข้าใจ

ระดบัมากทีส่ดุ (   = 0.87,    = 0.11) 4) การปิดประกาศแผนการด�าเนินงานให้ปิดโดยเปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ มีความเข้าใจระดับมาก (    = 0.78,    = 0.19) และ 5) เมื่อประธาน

สภาท้องถ่ินถามที่ประชุมสภาท้องถ่ินในเรื่องท่ีมีผู ้น�าเสนอ จะมีผู ้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่น้ัน  

ถ้าไม่มี ก็ไม่ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบด้วย มีความเข้าใจระดับมาก (   = 0.74,   = 0.20) 

ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการลงมติ

ความเขาใจ μ � ระดับ 
ความเขาใจ 

ลําดับที่ 

1. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี  คือ  การออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผย และการออกเสียงลงคะแนนลับ   

0.96 0.03 มากที่สุด 1 

2. สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ง ยอมมีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน 0.87 0.11 มากที่สุด 3 
3. ถามีปญหาซับซอนเปนที่ เขาใจยาก ประธานสภาทองถ่ินหรือที่ 
ประชุมสภาทองถ่ินอาจแยกประเด็นออกใหลงมติเปนตอน ๆ 

0.94 0.05 มากที่สุด 2 

4. การปดประกาศแผนการดําเนินงานใหปดโดยเปดเผยภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 

0.78 0.19 มาก 4 

5. เม่ือประธานสภาทองถิ่นถามท่ีประชุมสภาทองถิ่นวา ในเร่ืองที่มี 
ผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีก็ไมถือวาท่ีประชุม 
มีมติเห็นชอบดวย 

0.74 0.20 มาก 5 

รวม 0.86 0.12 มากที่สุด  
 
2) ดานญัตติพบวา มีความเขาใจระดับมากที่สุด(μ=0.84,σ=0.11)แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

แลวเรียงลําดับความเขาใจ ไดแก 1) ญัตติมี2ประเภท ไดแกญัตติเกี่ยวกับสภาทองถิ่นและญัตติราง
ขอบัญญัติ  มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.96,σ=0.02) 2) ญัตติรางขอบัญญัติ  ที่ประชุมสภาทองถิ่น
ตองพิจารณาเปนสามวาระ  แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดก็ได แตญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม ได   มีความเข าใจระดับมากที่ สุด 
(μ=0.94,σ=0.05) 3) การเสนอญัตติดวยวาจาน้ันใหนําความในขอ63วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
การรับรองญัตติเชนวานี้  ใหกระทําโดยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ  มีความเขาใจระดับมากที่สุด 
(μ=0.91,σ=0.06) 4) ใหประธานสภาทองถิ่น บรรจุญัตติที่เสนอมา เขาระเบียบวาระการประชุมสภา
ทองถิ่น ภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.87,σ= 0.11)
และ 5) ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระสองใหเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตประธานสภาทองถิ่นจะกําหนดเปนอยางอื่น มีความเขาใจ
ระดับปานกลาง (μ=0.52,σ= 0.32)ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางที่3ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการญัตติ 
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 2) ด้านญัตติ พบว่า มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.84,   = 0.11) แต่เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อแล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) ญัตติมี 2 ประเภท ได้แก่ ญัตติเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น

และญัตติร่างข้อบัญญัติ มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.96,    = 0.02) 2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณา 

สามวาระรวดก็ได้ แต่ญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  

มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.94,   = 0.05) 3) การเสนอญัตติด้วยวาจาน้ันให้น�าความใน 

ข้อ 63 วรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท�าโดยวิธีการยกมือขึ้น 

พ้นศีรษะ มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (    = 0.91,     = 0.06) 4) ให้ประธานสภาท้องถิ่น บรรจุญัตติ

ที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน ภายในก�าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมน้ัน 

มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (    = 0.87,    = 0.11) และ 5) ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระสอง
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
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คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 ความเขาใจ μ � ระดับ 

ความเขาใจ 
ลําดับที่ 

1. ญัตติมี 2 อยางคือ ญัตติเก่ียวกับสภาทองถ่ิน และญัตติรางขอบัญญัติ 0.96 0.02 มากที่สุด 1 
2. การเสนอญัตติดวยวาจาน้ัน ใหนําความในขอ 63 วรรคหน่ึง มาใช
บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเชนวานี้ ใหกระทําโดยวิธีการยกมือขึ้น
พนศีรษะ 

0.91 0.06 มากที่สุด 3 

3. ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
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รวม 0.84 0.11 มากที่สุด  
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พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการอภิปราย 
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
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และรอยละ (percentage)  
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และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
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 3) ด้านการอภิปราย พบว่ามีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (   = 0.78,   = 0.15) แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อแล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) เมื่อประธานสภาท้องถ่ินเตือนสมาชิก 

สภาท้องถ่ินให้รกัษาระเบยีบการประชมุ สมาชกิสภาต้องปฏบิตัติามทนัท ีมคีวามเข้าใจระดบัมากท่ีสดุ 

(   = 0.96,    = 0.02) 2) สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�าใดต่อท่ีประชุมสภา

ท้องถ่ิน ให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว  

ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถ่ิน มีความเข้าใจระดับ 

มากท่ีสุด (   = 0.96,   = 0.02) 3) ข้อความใด ๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�าคัญ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือประโยชน์ส�าคัญของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น อาจร้องขอ

ต่อประธานสภาท้องถ่ิน ไม่ให้น�ามาอภิปรายหรือเปิดเผยได้ มีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด  

(   = 0.89,    = 0.09) 4) สมาชิกสภาท้องถ่ินจะอภิปรายได้ท้ังเร่ืองท่ีก�าลังปรึกษากันอยู่ จะกล่าว

ข้อความซ�้าหรือนอกประเด็นและเรื่องอื่นใดก็ได้ มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.83,    = 0.12) 

และ 5) ถ้าประธานสภาท้องถ่ิน พิจารณาเห็นว่าผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก่เรื่อง และ

ยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถ่ินอาจส่ังให้ผู้น้ันหยุดอภิปรายเสียก็ได้  

เมื่อได้อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว มีความเข้าใจระดับน้อย (   = 0.26,   = 0.45) ดังปรากฏ 

ในตารางที่ 4
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ความเขาใจ  � ระดับ 

ความเขาใจ 
ลําดับที่ 

1. ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน สําคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือประโยชนสําคัญของทางราชการ 
ผูบริหารทองถิ่นอาจรองขอตอประธานสภาทองถิ่นไมใหนํามาอภิปราย
หรือเปดเผยได 

0.89 0.09 มากท่ีสุด 3 

2. เม่ือประธานสภาทองถิ่นเตือนสมาชิกสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบ
การประชุม สมาชิกสภาตองปฏิบัติทันที 

0.96 0.02 มากท่ีสุด 1 

3. สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุม 
สภาทองถ่ินใหยกมือขึ้นพนศีรษะเม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึง
กลาวได  โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ  ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตอง
กลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 

0.94 0.05 มากท่ีสุด 2 

4. ถาประธานสภาทองถ่ินพิจารณาเห็นวาผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกิน
สมควรแกเร่ืองและยังมีผูอื่นประสงคจะอภิปรายตอไปอีก ประธานสภา
ทองถ่ินอาจส่ังใหผูนั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได เม่ือไดอภิปรายมาครบสิบ
นาทีแลว 

0.26 0.45 นอย 5 
 

5. สมาชิกสภาทองถ่ินจะอภิปรายไดทั้งเ ร่ืองที่ กําลังปรึกษากันอยู 
จะกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็นและเรื่องอื่นใดก็ได 

0.83 0.12 มากท่ีสุด 4 

รวม 0.78 0.15 มาก  
 

4) ดานกระทูถามพบวา มีความเขาใจระดับมาก (μ=0.76,σ=0.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
แลวเรียงลําดับความเขาใจ ไดแก 1) กระทูถามมีสองประเภทไดแกกระทูถามทั่วไปและกระทูถามดวน มี
ความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.96,σ=0.03) 2) การต้ังกระทูถามทั่วไป ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ยื่น
ตอประธานสภาทองถิ่น โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น มีความ
เขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.91,σ=0.07) 3)การต้ังกระทูถามดวน ตองเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน มีความเขาใจระดับมากที่สุด 
รีบดวน(μ=0.83,σ=0.13)4) ผูบริหารทองถิ่น  จะขอเล่ือนการตอบกระทูถาม ในที่ประชุมสภาทองถิ่น
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ตารางที่ 4  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการอภิปราย
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
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และรอยละ (percentage)  
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ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
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จํานวนระดับชั้นที่แบง 
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จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
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   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 
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ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
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 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
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 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

ตารางที่ 5  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการกระทู้ถาม

 

ตารางที่5ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการกระทูถาม 

 

ความเขาใจ μ � ระดับ 
ความเขาใจ 

ลําดับที่ 

1. กระทูถามมีสองประเภท  คือกระทูถามทั่วไป และกระทูถามดวน 0.96 0.03 มากที่สุด 1 
2. กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหผูต้ังกระทูถามต้ังคําถามและซักถามได
แตเพียงผูเดียว การต้ังกระทูถามใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบ 

0.52 0.35 ปานกลาง 5 

3. การต้ังกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา
ทองถ่ินโดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน 

0.91 0.07 มากที่สุด 2 

4.  การต้ังกระทูถามดวนตองเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับประโยชนสําคัญของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน 

0.83 0.13 มากที่สุด 3 

5.  ผูบ ริหารทอง ถ่ินจะขอเ ล่ือนการตอบกระทู ถามใน ท่ีประชุม 
สภาทองถ่ินไมได 

0.57 0.30 ปานกลาง 4 

รวม 0.76 0.18 มาก  

  
 5) ดานการรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอยพบวามีความเขาใจระดับมาก 
(μ=0.76,σ=0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ แลวเรียงลําดับความเขาใจ ไดแก 1) ประธานสภาทองถิ่นมี
อํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาชองสภาทองถิ่นได ตามระเบียบที่สภา
ทองถิ่นกําหนด  มความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.91,σ=0.06) 2) ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจ
ตักเตือน  หามปรามใหถอนคําพูดหรือใหกลาวคําขอขมาในที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือหามไมใหพูดตอไป 
หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาทองถิ่นได มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.90,σ=0.07)  
3) การแตงกายของสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่นนั้นใหแตงเครื่องแบบ ชุดสากล ชุดพระราชทาน 
หรือตามที่ประธานสภาทองถิ่นกําหนด มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.87,σ=0.11)  4) ถาเกิดมีการ
สงเสียงเอ็ดอึงข้ึน ในที่ประชุมสภาทองถิ่น จนประธานสภาทองถิ่น เห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบการ
ประชุมใหเปนที่เรียบรอยได ผูบริหารทองถิ่น มีอํานาจส่ังหยุดพักการประชุมสภาทองถิ่นได มีความเขาใจ
ระดับมาก (μ=0.74,σ=0.22) และ 5)ในขณะท่ีกําลังประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไป ในที่ซึ่งจัดสําหรับ
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการสภา
ทองถิ่น มีความเขาใจระดับนอย (μ=0.39,σ= 0.50)ดังปรากฏในตารางที่ 6  
 

 5) ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย พบว่า มีความเข้าใจระดับมาก 

(    = 0.76,    = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ แล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) ประธานสภา

ท้องถ่ินมีอ�านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถ่ินได้  

ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก�าหนดมีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.91,    = 0.06) 2) ประธาน

สภาท้องถิ่นมีอ�านาจตักเตือน ห้ามปรามให้ถอนค�าพูดหรือให้กล่าวค�าขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ มีความเข้าใจระดับ

มากที่สุด (   = 0.90,   = 0.07) 3) การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถ่ินน้ัน 

ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากล ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถ่ินก�าหนด มีความเข้าใจ

ระดับมากท่ีสุด (   = 0.87,    = 0.11) 4) ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้น ในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน 

จนประธานสภาท้องถ่ิน เห็นว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นท่ีเรียบร้อยได้ ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน มอี�านาจสัง่หยุดพักการประชมุสภาท้องถ่ินได้ มคีวามเข้าใจระดับมาก (    = 0.74,    = 0.22) 

และ 5)ในขณะท่ีก�าลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในท่ีซึ่งจัดส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ผู ้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  

มีความเข้าใจระดับน้อย (    = 0.39,     = 0.50) ดังปรากฏในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการรักษาระเบียบและความสงบ 

  เรียบร้อย

ตารางที่6ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 

 
ความเขาใจ μ � ระดับ 

ความเขาใจ 
ลําดับ
ที่ 

1. การแตงกายของสมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ินนั้นใหแตง
เคร่ืองแบบชุดสากลนิยมชุดพระราชทานหรือตามท่ีประธานสภาทองถ่ิน
กําหนด 

0.87 0.11 มากที่สุด 3 

2. ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หรือ
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
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 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
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ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
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มีความเข้าใจระดับมาก (   = 0.70,    = 0.29) และ 5) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาลงชื่อไว้แล้ว  

แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน ไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ผู้น้ัน และให้ถือว่าขาดการประชุมสภาท้องถ่ิน มีความเข้าใจระดับน้อย (   = 0.35,    = 0.49) 

ดังปรากฏในตารางที่ 7

ตารางที่ 7  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการประชุม

 

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยเรื่อง ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 ของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยวัตถุประสงค์ข้อ 1 จะแยก

อภิปรายทั้งในภาพรวมและรายด้าน ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ 2 จะอภิปรายข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

ประชุมในที่ประชุมสภาทองถิ่น ไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้น และใหถือวาขาด
การประชุมสภาทองถิ่น มีความเขาใจระดับนอย (μ=0.35,σ =0.49)ดังปรากฏในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการประชุม 

 
          

ความเขาใจ μ � ระดับ 
ความเขาใจ 

ลําดับที่ 

1. ถาประธานทองถ่ินเห็นเปนการสมควร จะส่ังใหหยุดพักการประชุม
สภาทองถ่ินไวชั่วคราวก็ได 

0.91 0.07 มากที่สุด 2 

2. เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของ
สภาทองถิ่นพรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.96 0.02 มากที่สุด 1 

3. เ ม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถ่ินมาครบ 
องคประชุมแลว แตประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถ่ิน 
ไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมยอมปฏิบัติหนาที่ สามารถใหสมาชิก 
สภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นเปนประธานที่ประชุม 
ชั่วคราวได 

0.87 0.11 มากที่สุด 3 

4. สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดที่มาลงชื่อไวแลวแตไมไดเขารวมประชุม 
ในท่ีประชุมสภาทองถ่ินไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูนั้น และใหถือวาขาดการประชุมสภาทองถ่ิน 

0.35 0.49 นอย      5 

5. รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติ
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

0.70 0.29 มาก 4 

รวม 0.76 0.20 มาก  
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ืองความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น

พ.ศ.2547 ของผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยวัตถุประสงคขอ 1 จะแยกอภิปรายทั้งในภาพรวม
และรายดาน สวนวัตถุประสงคขอ 2 จะอภิปรายขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขาใจ 
ดังตอไปนี้ 
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 1. จากข้อค้นพบที่ว่าความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่นของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน ในภาพรวม

แล้วอยู่ในระดับมาก มีประเด็นส�าคัญที่อภิปรายได้คือผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73.91 มีอายุ

มากกว่า 46 ปี และร้อยละ 69.56 มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภามากกว่า 9 ปี จะเห็นได้ว่า

สมาชิกสภาส่วนใหญ่มีอายุมากและมีประสบการณ์ท�างานในสภาหลายปี จึงสามารถเสริมสร้าง

ความเข้าใจในระเบียบดังกล่าวให้อยู่ในระดับมากได้ สอดคล้องกับแนวคิดทางวิชาการท่ีว่า อายุเป็น

ปัจจัยที่ท�าให้คนมีความแตกต่างกัน ในเรื่องความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและความเข้าใจ คนอายุมาก

จะมคีวามคดิความเข้าใจในการรบัสารได้ดกีว่าคนอายุน้อยเน่ืองจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีม่ากกว่า 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 41-42) นอกจากนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับผลวิจัยของหทัยชนก 

สุวรรณสวัสดิ์ (2557: 65) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 2 (ประชุม) หมวด 3 (ญัตติ) หมวด 5 (การอภิปราย) 

หมวด 6 (การลงมติ) และหมวด 7 (กระทู้ถาม) ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองจินดา 

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และยัง

สอดคล้องกับผลวิจัยของธรรมศักดิ์ ชะอุ่ม (2556: 71) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ด้านการประชุม ด้านญัตติ  

ด้านงบประมาณและด้านการลงมติ ของสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี และผลการวิจัยก็พบว่าความเข้าใจในภาพรวมก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  

 ส่วนผลวิจัยที่พบว่า มีเพียง 2 ด้าน ที่ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด คือ  

ด ้านการลงมติ และด้านญัตติเท ่าน้ัน ส ่วนอีก 4 ด ้าน คือ ด ้านอภิปราย ด้านกระทู ้ถาม  

ด้านการประชุม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ในภาพรวมแล้ว มีความเข้าใจ

อยู่แค่ระดับมาก ถ้าพิจารณาเก่ียวกับลักษณะของงานแต่ละด้านประกอบด้วยแล้ว อภิปรายได้ว่า 

ผลวิจัยด้านการลงมติ และด้านญัตติ ท่ีมีความเข้าใจมากที่สุดนั้น จะเป็นด้านที่สร้างความเข้าใจ 

ได้ง่ายกว่าอีก 4 ด้าน เพราะไม่ต้องใช้การแสดงออก หรือการแสดงวาทะท่ามกลางองค์ประชุม

เหมือนด้านการอภปิรายหรอืด้านกระทูถ้ามซึง่มรีายละเอยีดปลกีย่อยทีต้่องฝึกฝนและพัฒนาไม่เฉพาะ

ทกัษะทางการพูดเท่านั้น ยังต้องเรียนรู้มารยาททางสังคมและการวางตัวให้เหมาะสมในการอภิปราย

หรือการตั้งกระทู้ถามในสภาอีกด้วย เช่นเดียวกับด้านการประชุมและด้านการรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย ซึ่งต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การประท้วง การเกิดอลเวงหรือเกิด

เหตุร้ายที่ไม่คาดคิดในห้องประชุม จึงมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ย่อมซับซ้อนสร้างความเข้าใจ 

ได้ยากกว่า ดังนั้นผลวิจัยจึงมีเพียง 2 ด้าน ที่ความเข้าใจอยู่ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการลงมติและ 

ด้านญัตติเท่าน้ัน ส่วนอีก 4 ด้าน ท่ีเหลือคือด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุมและ 

ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ในภาพรวมแล้ว มีความเข้าใจอยู่แค่ระดับมาก แต่ถ้า

แยกพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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  1.1 ด้านการลงมติ พบว่ามีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด ซึ่งการลงมติเป็นข้ันตอน 

การตัดสินใจ การวินิจฉัยหาข้อยุติ ในการพิจารณาปัญหาหรือเรื่องราวในท่ีประชุม และเมื่อศึกษา 

ดูรายละเอียดของข้อบังคับการประชุมสภาด้านการลงมติด้วยแล้ว จะเห็นว่าไม่ซับซ้อนท�า 

ความเข้าใจได้ไม่ยากผู้มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภามานานย่อมได้เปรียบในการท�าหน้าที่ 

ด้านการลงมติดังกล่าว จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าร้อยละ 30.43 มีประสบการณ์การเป็น 

สมาชิกสภา 9-12 ปี และร้อยละ 39.13 มีประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภามากกว่า 13 ปี จึงย่อม 

ส่งผลให้ความเข้าใจด้านการลงมติอยู่ในระดับมากที่สุดได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของติยภา สัจจา 

(2556: 71) ท่ีได้ศึกษาความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล ต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า  

ด้านการลงมติมีความเข้าใจระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว 

(2556: 68) ท่ีได้ท�าการศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย ก็พบว่าด้านการลงมติมีความเข้าใจระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

  1.2 ด้านญัตติ พบว่ามีความเข้าใจระดับมากที่สุด ญัตติคือปัญหาหรือประเด็นท่ี

สมาชิกเสนอเข้าสู่ท่ีประชุมสภา เพ่ือให้การประชุมสภาได้พิจารณาด�าเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ตาม 

จุดประสงค์ ผู้ท่ีมีอายุมากและมีประสบการณ์การท�างานด้านการเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งจากประชาชน ความใกล้ชิดประชาชน ย่อมสะท้อนปัญหาของชุมชนน�าเสนอเป็นญัตติ

เข้าสู่ที่ประชุมได้ไม่ยาก จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ร้อยละ 73.91 มีอายุ

มากกว่า 46 ปี และร้อยละ 21.74 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และร้อยละ 69.56 มีประสบการณ์ท�างาน

สมาชิกสภามากกว่า 9 ปี จึงสามารถสร้างความเข้าใจในด้านญัตติให้อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับการวิจัยของติยภา สัจจา (2556: 75) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาลต�าบล 

ลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร โดยพบว่าด้านญัตติในภาพรวม มีความเข้าใจระดับมากที่สุด และ

ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว (2556: 70) ที่ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยพบว่าด้านญัตติมีความเข้าใจระดับ

มากที่สุดเช่นเดียวกัน

  1.3 ด ้านการอภิปราย พบว่ามีความเข้าใจในระดับมาก ซึ่งความเข้าใจเรื่อง 

การอภิปรายในสภานัน้ ประสบการณ์ท่ีเคยพูดในทีส่าธารณะในฐานะตวัแทนประชาชน หรอืประสบการณ์ 

ในการเป็นสมาชิกสภาและการได้เคยอภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภามาก่อน ย่อมช่วย

ให้เกิดความเข้าใจด้านการอภิปรายในระดับมากได้ เน่ืองจากสมาชิกสภาผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกือบร้อยละ 40 มีประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภา มากกว่า 13 ปี แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ร้อยละ 73.91 จะมีการศึกษาระดับต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ก็ตาม นอกจากนี้ข้อค้นพบดังกล่าว 

ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว (2556: 72) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ก็พบว่าความเข้าใจด้านการอภิปราย 

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

  1.4 ด้านการประชุม พบว่ามีความเข้าใจในระดับมาก เน่ืองจากสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลทุกคน ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในพ้ืนที่ ย่อมตระหนักดีว่าการประชุมสภา

ถือเป็นหน้าท่ีส�าคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของประชาชน จึงท�าให้พวกเขาต้อง 

ให้ความสนใจศึกษาเรื่องการประชุม แต่ที่อยู ่แค่ระดับมากอาจเน่ืองมาจากการประชุมสภา  

มีรายละเอียดข้อบังคับจ�านวนมาก แตกต่างจากการประชุมโดยท่ัวไป จึงท�าความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก 

ซึ่งผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับการวิจัยของติยภา สัจจา (2556: 78) ที่ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล

ต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร โดยพบว่าความเข้าใจด้านการประชุม อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของธรรมศักดิ์ ชะอุ่ม (2556: 73) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล 

ต�าบลวัดประดู ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ซึง่พบว่าความเข้าใจด้านการประชมุอยู่ในระดบัมาก

เช่นเดียวกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลวิจัยของหทัยชนก สุวรรณสวัสดิ์ (2557: 69) ที่ศึกษา 

เรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

หมวด 2 (การประชุม) หมวด 3 (ญัตติ) หมวด 5 (การอภิปราย) หมวด 6 (การลงมติ) และหมวด 7  

(กระทู้ถาม) ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองจินดา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผลการวิจัยพบว่าความเข้าใจด้านการประชุมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

  1.5 ด้านกระทู้ถาม พบว่ามีความเข้าใจในระดับมาก กระทู้ถามคือค�าถามซึ่งสมาชิก

สภาใช้เพ่ือสอบถามฝ่ายบริหารท้องถ่ิน เก่ียวกับข้อเท็จจริง หรือนโยบายเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธ์ิจะตอบหรือไม่ก็ได้ ดังน้ันการตั้งกระทู้ถามจึงมีความยาก 

ที่ต้องอาศัยประสบการณ์มากพอสมควร แต่ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของการวิจัยคร้ังน้ี  

ร้อยละ 69.56 มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภามากกว่า 9 ปี จึงสามารถสร้างความเข้าใจ 

ด้านกระทู้ถามให้อยู่ในระดับมากได้ และผลวิจัยยังสอดคล้องกับการวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว 

(2556: 77) ท่ีศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัย โดยพบว่าความเข้าใจด้านกระทู้ถามอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017 209

  1.6 ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย พบว่ามีความเข้าใจระดับมาก 

การประชุมสภาท้องถ่ิน ถือเป็นข้ันตอนส�าคัญที่สมาชิกสภาทุกคนต้องปฏิบัติ ณ สถานที่ที่สมาชิก

หรือบุคคลภายนอกต้องให้ความเคารพ ต้องแต่งกายสุภาพและประพฤติตนให้เรียบร้อย ประธาน

สภาท้องถ่ินสามารถใช้ดุลพินิจด�าเนินการใด ๆ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยได้ ซึ่งข้อควรปฏิบัติ 

หรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ ที่ปรากฏในข้อบังคับการประชุมสภาน้ัน ผู้มีอายุมากและมีประสบการณ์ 

ในการเป็นสมาชิกสภามานาน ย่อมมีความเข้าใจได้ดีกว่าผู้มีประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภาน้อย 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73.91 มีอายุมากกว่า 46 ปี และร้อยละ 39.13 เคยเป็นสมาชิกสภา

มากกว่า 13 ปีขึ้นไป จึงย่อมสร้างความเข้าใจด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้อยู่ 

ในระดับมากได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของติยภา สัจจา (2556: 77) ที่ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล

ต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรักษาระเบียบและความสงบ

เรียบร้อยมีความเข้าใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

 2. จากผลการวิจัย ที่พบว่า มีเพียง 2 ด้าน ที่มีความเข้าใจระดับมากที่สุด คือด้านการลงมติ

และด้านญัตติ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหาทางพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจอีก 4 ด้าน 

ให้เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ด้านการประชุม ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถามและด้านการรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย เพ่ือช่วยให้สมาชิกสภาซึ่งเป็นกลไกส�าหรับการปกครองท้องถ่ิน สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงควรพัฒนาใน 4 ด้านดังนี้

  2.1 ด้านการประชุม การประชุมสภาท้องถ่ินถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร 

และการปกครองท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาเข้าประชุมในฐานะตัวแทนของประชาชนในท้องถ่ิน 

ด้วยการสะท้อนความต้องการของประชาชน การออกข้อบัญญัติตลอดจนการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ผู ้บริหารท้องถ่ิน ดังน้ันสมาชิกสภาทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน เรียนรู ้และท�าความเข้าใจเรื่อง 

ประชุมสภาอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานของรัฐ เก่ียวกับความรู ้ พ้ืนฐานของการมีบทบาท 

ด้านนติบิญัญัตใินการประชมุสภาท้องถ่ิน นอกเหนือจากการแจกเพียงเอกสารหรือคูม่อืการปฏิบตังิาน 

เน่ืองจากมีรายละเอียดของข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามปฏิบัติมากมาย ในฐานะ 

ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรส่วนปกครองท้องถ่ิน ซึ่งคล้ายกันกับสภาผู้แทนราษฎรในระดับชาต ิ

ต้องศึกษาเรียนรู ้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน เพราะการศึกษาด้วยตนเองอาจไม่เพียงพอ  

ขณะเดียวกันภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลเอง ผู ้บริหารต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจ 

ด้านการประชุมแก่สมาชิกสภาทุกคน เพ่ือให้การท�าหน้าท่ีตัวแทนของประชาชนมีความสมบูรณ์ 

และยังช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการประชุม เพ่ือให้การประชุมสภาท้องถ่ินสามารถ 

ท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  2.2 ด้านการอภิปราย การอภิปรายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการท�างานและสื่อสารกับ

สาธารณะการอภิปรายในสภา ต้องอภิปรายด้วยความเข้าใจเพราะมีข้อบังคับก�าหนดห้ามอภิปราย

แบบอ่าน ดังน้ันสมาชิกสภาจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางการพูด เพ่ือให้สามารถ 

ท�าหน้าที่และแสดงบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สง่างาม สมศักดิ์ศรี และความเป็นผู้น�าท้องถิ่น 

การอภิปรายในสภาถือเป็นการท�าหน้าที่โดยตรง มีเทคนิควิธีการเฉพาะ ไม่ใช่การใช้ลีลาหรือโวหาร

เหมือนการพูดหาเสียงท่ามกลางประชาชน ดังนั้นสมาชิกสภาท้องถ่ินทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน 

ศึกษาเรียนรู้จากการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้น�าหรือผู้บังคับบัญชาในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ

ความร่วมมือที่เกิดจากกลุ่มสมาชิกสภาด้วยกนันั่นเอง เช่น การเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก ได้อภิปราย

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือนอกสถานท่ีทั่วไป เพ่ือฝึกฝนจนเกิดทักษะได้ในท่ีสุด ส่วนเทคนิค

หรือหลักการน�าเสนออาจได้จากการเชิญวิทยากรมืออาชีพ หรือวิทยากรจากสถาบันการศึกษา 

ในท้องถ่ิน หรือจากวิทยากรจิตอาสาซึ่งจะหาได้ไม่ยากในท้องถ่ินอีกเช่นกัน เมื่อใดท่ีสมาชิกสภา 

มีทักษะมีความเจนจัดในการอภิปราย เขาย่อมมีความเข้าใจเก่ียวกับข้อก�าหนดด้านการอภิปราย 

ที่เป็นข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นได้

  2.3 ด้านกระทู้ถาม ในส่วนนี้ หมายถึง ค�าถามที่สมาชิกสภาตั้งข้ึนเพ่ือถามเก่ียวกับ 

การบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินในที่ประชุมสภา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการตรวจสอบถ่วงดุลให ้

การบริหารเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ช่วยป้องปรามมิให้ฝ่ายบริหาร ใช้อ�านาจเกินขอบเขต หรือ

ท�าความเดือดร้อนให้ประชาชนและเพ่ือรักษาสัญญาประชาคมที่ฝ่ายบริหารได้ให้ไว้กับประชาชน 

ตอนรณรงค์หาเสียงและแถลงนโยบาย การตั้งกระทู้ถามต้องมีสาระมิใช่การคัดค้านหรือจับผิด 

แต่ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยกันท�างานให้ท้องถ่ิน ดังน้ันกระทู้ถามต้องมาจากการวิเคราะห ์

รอบด้านจากพ้ืนฐานข้อมูลที่เตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน

อย่างมากเช่นกัน การได้หลักการหรือวิธีการจากผู้รู้จริงและมืออาชีพจริง ๆ จากการสนับสนุนของ

รัฐบาลส่วนกลาง และการส่งเสริมโดยทุกฝ่ายภายใน อบต. ช่วยกันฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้

โอกาสแก่ทุกคนได้ฝึกตั้งกระทู้ถามทั้งในและนอกห้องประชุม จะท�าให้สมาชิกสภามีความเข้าใจ 

ด้านกระทู้ถาม ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นได้

  2.4 ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย การประชุมสภาท้องถ่ิน จาก

ระเบียบท่ีถือว่าเป็นการประชุมในสถานท่ีท่ีควรเคารพ สมาชิกสภาหรือบุคคลภายนอกต้องให ้

ความเคารพ หากปรากฏพฤติการณ์ใด ๆ ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย ประธานสภาท้องถ่ิน 

สามารถใช้ดุลยพินิจด�าเนินการใด ๆ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยได้ แม้การประชุมจะเป็นขั้นตอน

มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ แต่ก็มีรายละเอียดมากมายท่ีไม่อาจศึกษาได้จากหนังสือหรือคู่มือเท่านั้น 

การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยมีความส�าคัญที่สมาชิกสภาต้องตระหนัก เพราะหากมี

เหตุการณ์รุนแรงท่ีไม่คาดคิดปรากฏไปยังสื่อหรือบุคคลภายนอก จะท�าให้ภาพลักษณ์ขององค์กร 
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เสียได้ ดังน้ันผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกคนต้องช่วยกันร่วมซักซ้อมหรือถกเถียงกันเก่ียวกับข้อควร

ปฏิบัติหรือข้อห้ามปฏิบัติ กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในท้องท่ีอื่น ๆ หรือค�าพิพากษาศาล

ปกครองหรือคดีความต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ 

พึงประสงค์ขึ้นได้ หรือหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง  สามารถส่งข้อมูลหรือกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น 

ในท้องถ่ินต่าง ๆ ในทุกช่องทาง ไม่เฉพาะ อบต. เท่าน้ันเพราะถ้าประชาชนรับรู้ เขาก็สามารถส่งต่อ

ข้อมูลเหล่านั้น ไปยังสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนของพวกเขาได้เช่นกัน

สรุป

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งข้ึนตามนโยบายการกระจายอ�านาจของรัฐบาล การประชุม

สภาท้องถ่ินถือเป็นขั้นตอนส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภา ในฐานะตัวแทนของประชาชน

ระดับท้องถ่ิน ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า 

อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชุม ด้านญัตติ ด้านการอภิปราย 

ด้านการลงมติ ด้านกระทู้ถามและด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ประชากรท่ีใช้

ศึกษาคือผู้บริหารและสมาชิกสภา จ�านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

จ�านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในภาพรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด ้านญัตติและด้านการลงมติมีความเข ้าใจระดับมากที่สุด ส ่วนอีก 4 ด ้าน ได ้แก ่  

ด้านการประชุม ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย

มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรหาทางพัฒนาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีความเข้าใจใน 4 ด้าน ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น โดยอาศัย

หน่วยงานภาครัฐทีใ่ห้ความรูพ้ื้นฐานหลกัการและข้อบญัญตัต่ิาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการประชมุสภา เพ่ือให้

สมาชกิสภาทุกคนได้เข้าใจตรงกัน และจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์การบริหารส่วนต�าบลเอง 

ท่ีจะช่วยกันเรียนรู ้และฝึกฝนให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ส�าหรับการประชุมสภาเพ่ิมข้ึน ได้แก่  

ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุมและด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีความสมบูรณ์ ได้รับ 

ความเชื่อถือในฐานะตัวแทนของประชาชนและท�าประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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