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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา ผูWนําชุมชนแต[ละ
หมู[บWานในเขตพื้นที่องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ส[วนใหญ[
เป_นเพศชายคิดเป_นรWอยละ 59.6 มีอายุ 20 – 30 ปmคิดเป_นรWอยละ 41.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป_นรWอยละ 60.0 มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเป_นรWอยละ 52.0 และมีอาชีพ
คWาขาย คิดเป_นรWอยละ 50.9 การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการตัดสินใจอยู[ใน
ระดับปานกลาง และดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน? และดWานการประเมินผล อยู[ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาด
ใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามป†จจัยส[วนบุคคล พบว[าผูWนําชุมชนที่มี เพศ อายุ
รายไดW เฉลี่ ย ต[ อ เดื อ นและอาชี พ ที่ แ ตกต[ า งกั น มี ส[ ว นร[ ว มที่ แ ตกต[ า งกั น และผูW นํ าชุ ม ชนที่ มี ร ะดั บ
การศึ กษาที่ แ ตกต[ างกั น มี การมี ส[ วนร[วมของผูW นํ าชุ ม ชนในการบริห ารงานไม[ แ ตกต[ างกั น อย[ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การมีส[วนร[วม, ผูWนําชุมชน, การบริหารงาน, การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชน
Abstract
This research aims to study the involvement of community leaders in the
management of TambonLatYaiMuangSamutSongkhram. And to improve the participation
of community leaders in the management of TambonLatYai ,MuangSamut more
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better.Study of each village community leaders in the area of TambonLatYaiMuang
district SamutSongkhram province. Mostly male 59.6 percent aged 20-30 , education
for 41.9 percent have a bachelor degree, for 60.0 percent of the average monthly
income of 15,001 - 20,000 baht or 52.0 percent , and vocational trade 50.9 percent
participation of community leaders in the management of TambonLatYaiMuang
district SamutSongkhram province in decision-making at a moderate level. The
operations Benefits and evaluation, the level Comparison of the involvement of
community leaders in the management of TambonLatYaiMuangSamutSongkhram
province. By community leaders found that personal factors are gender, age, average
income per month and distinguished career with the involvement of community
leaders in the management of TambonLatYaiMuang district SamutSongkhram
province. Not different in community leaders with different levels of education. With
the participation of community leaders in the management of TambonLatYaiMuang
district SamutSongkhram province. Different statistically significant at the 0.01 and
0.05 respectively.
Keyword: Participation,community leaders, Administration, Participation of community
leaders
บทนํา
ประเทศไทยมี การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยแบบรัฐสภา ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ[นดิน ไดWบัญญัติใหWมีการแบ[งการบริหารงานออกเป_น 3 ส[วน คือ การบริหาร
ราชการส[วนกลาง ไดWแก[ กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชการส[วนภูมิภาค ไดWแก[ จังหวัด อําเภอ
และการบริหารราชการส[วนทWองถิ่น ไดWแก[ เทศบาล องค?การบริหารส[วนจังหวัด องค?การบริหารส[วน
ตําบล กรุงเทพมหานครและเมืองพั ท ยา เป_ นรูปแบบการปกครองที่ เกิดจากนโยบายการกระจาย
อํานาจโดยรัฐบาลมอบอํานาจใหWกับประชาชนในทWองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเอง เพื่อตอบสนอง
ต[อความตWองการของประชาชนโดยตรง เช[น การปกครองในสภาตําบล สุขาภิบาล องค?การบริหาร
ส[วนจังหวัด องค?การบริหารส[วนตําบลและเทศบาล (ภาวิกา เลาวัณย?ศิริ.2547:34) ซึ่งการบริหาร
ราชการทั้ง 3 ส[วนจึงมีความเกี่ยวขWองสัมพันธ?ซึ่งกันและกันในการนํานโยบายของรัฐมาปฏิบัติ เพื่อที่
จึงสรWางความเจริญรุ[งเรืองใหWแก[ประเทศชาติโดยส[วนร[วม อย[างไรก็ตามนับตั้งแต[ประเทศชาติมีการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชมาเป_ น การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ในพ.ศ. 2475 เป_ น ตW น มา โครงสรW า งของระบอบทางการเมื อ งไดW เนW น ความเป_ น
ประชาธิป ไตยแบบประชาชนในการปกครองทW องถิ่ น มากยิ่ งขึ้ นในป† จจุ บัน ประเทศไทยไดW จั ดแบ[ ง
รู ป แบบการปกครองทW อ งถิ่ น ออกเป_ น 5 รู ป แบบไดW แ ก[ เทศบาล องค? ก ารบริ ห ารส[ ว นจั ง หวั ด
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กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค?การบริหารส[วนตําบล (ชูวงศ? ฉายะบุตร.2539:27-29) ซึ่ง
องค?การบริหารส[วนตําบลเป_นหน[วยการปกครองที่ถูกนํามาพิจารณาปรับปรุงดWวย โดยมีความตWองการ
ใหWประชาชนไดWเขWามามีส[วนร[วมในการปกครองทWองถิ่นมากขึ้นซึ่งสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทยในป†จจุบันซึ่งส[งผลใหWประชาชนไทยมีทัศนคติต[อการปกครองทWองถิ่นของตนเองมาก
ขึ้ น และพรW อ มที่ จ ะเป_ น ผูW กํ าหนดทิ ศ ทางในการปกครองตนเอง ซึ่ งเป_ น หั วใจของการพั ฒ นาทาง
การเมืองการปกครองทWองถิ่นในระบอบประชาธิปไตย อันเป_นเปjาหมายในการพัฒนาทางการเมือง
ของไทยในป†จจุบัน การบริหารและการจัดการของทWองถิ่นในยุคปฏิรูปการเมืองมีแนวโนWมที่แตกต[าง
จากอดีต โดยเฉพาะอย[างยิ่งการมีส[วนช[วยสนับสนุนในเรื่องการใหWบริการสาธารณะประชาชนที่มี
ประสิท ธิภาพ รวดเร็ว คล[องตัว ใกลWชิด ทั่ วถึงโปร[งใส ตรวจสอบไดWและสนองต[อความตWองการที่
แทWจริงของประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2548:47) การส[งเสริมใหWประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ทางการเมืองในการปกครองทWองถิ่นมากยิ่งขึ้นผูWบริหารทWองถิ่นตWองเป•ดโอกาสใหWประชาชนเขWามามี
ส[วนร[วมในการจัดทําแผนพัฒนาการควบคุม/ติดตามผลการบริหารงาน ตลอดจนการส[งเสริมใหWมีการ
พัฒนาความรูWความเขWาใจทางการเมืองแก[ประชาชน ซึ่งหมายความว[าการปกครองทWองถิ่นเป_นส[วน
หนึ่งที่ทําใหWเกิดการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดWวยป†จจัยที่ว[าการมีส[วนร[วมทางการ
เมืองของประชาชนเป_นเครื่องชี้วัดถึงความสําเร็จหรือความลWมเหลวของการปกครองทWองถิ่น สภาพ
ป† ญ หาและความสํ าคัญ ที่ กล[ าวมาแลWวในตอนตWน ทํ าใหW ท ราบว[าการมี ส[วนร[วมทางการเมืองของ
ตัวแทนประชาชนหรือผูWนําชุมชนในการปกครองทW องถิ่นนั้ นมีป†จจัยต[าง ๆ เขW ามาเกี่ยวขW องหลาย
ประการในการศึกษาครั้งนี้ตWองการศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของทWองถิ่น
ดWวยป†จจัยที่ว[าการมีส[วนร[วมทางการเมืองของผูWนําชุมชนเป_นตัวชี้วัดถึงความสําเร็จหรือความลWมเหลว
ของการปกครองทWองถิ่น ดังนั้นผูWวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนใน
การบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาด
ใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการมีสว[ นร[วม
การมีส[วนร[วม คือ การที่ประชาชนเขWาไปมี ส[วนร[วมในการกําหนดนโยบายของประเทศ และ
การบริหารประเทศ โดยผ[านกระบวนการทางการเมือง เช[นการเป_นผูWบริหารพรรคการเมือง การเป_น
สมาชิกพรรคการเมือง การเป_นสมาชิกสภาผูWแทนราษฎร การเป_นรัฐมนตรี การเป_นคณะรัฐมนตรี เป_น
ตWน รวมถึงการเขWาไปมีส[วนร[วมในการบริหารทWองถิ่นและการเป_นสมาชิกสภาทWองถิ่นดWวย รวมถึง
เกี่ยวขWองกับการตัดสินใจและการดําเนินการในกระบวนการพัฒนาที่เกี่ยวขWองกับเรื่องต[อไปนี้ เช[น
ประชาชน คือ ผูWตัดสินใจหรือเป_นผูWกําหนดการพัฒนาอย[างเป_นตัวของตัวเองการพัฒนานั้นมุ[งเนWนใน
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การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเพื่อการพึ่งพาและการพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนานั้น
เป_นการพัฒนาที่เริ่มจากประชาชนโดยรัฐจะตWองกระจายอํานาจใหWแก[ชุมชนหลักการทํางานแบบมี
ส[วนร[วม มีวิธีการดําเนินงานหลายรูปแบบ แต[การทํางานดังกล[าวตWองมีหลักของการทํางาน ดังนั้นจึง
มีการกล[าวถึงหลักสําคัญของการทํางานแบบมีส[วนร[วมไวWดังนี้ (สมนึก ป†ญญาสิงห?. 2542: 27)
1. เนWนประชาชนเป_นศูนย?กลางในการบริหารจัดการแกWไขป†ญหา กล[าวคือ เนWนบทบาทของ
ประชาชนและชุมชนเป_นศูนย?กลาง ชุมชนเป_นเจWาของเรื่อง เจWาของโครงการ เพื่อใหWชุมชนมีบทบาท
แกW ไขป† ญ หาดW ว ยพลั ง ความรูW ค วามสามารถของตนเองมากขึ้ น หน[ ว ยงานภายนอกเป_ น ผูW ใหW ก าร
สนับสนุนเรื่องเทคนิค วิชาการ ความรูW ตลอดจนงบประมาณสมทบ
2. พัฒนาขีดความสามารถและสรWางพลังกลุ[มชุมชนใหWเขWมแข็ง “ช[วยใหWเขาคิด ไม[ใช[ คิดใหW
เขา” และ “ช[วยใหWเขาทํา ไม[ใช[ทําใหWเขา” (Work with no work for) ทั้งนี้เพื่อใหWกลุ[มหรือองค?กร
เขWมแข็งสามารถบริหารจัดการพึ่งตนเองไดW
3. พัฒนากระบวนการทํางานแบบมีส[วนร[วมจากชุมชน ไดWแก[ การวิเคราะห? การเสนอแนะ
การวิจารณ? การตรวจสอบอย[างเป•ดเผย โปร[งใส ช[วยคิดแนะนํา ปรับปรุง เช[น การมีส[วนร[วมระหว[าง
หน[วยงานภาครัฐกับองค?กรประชาชนและการมีส[วนร[วมระหว[างประชาชนดWวยกันเอง เป_นตWน
4. แนวทางการมี หุW น ส[ ว นในกระบวนการ พั ฒ นาการทํ า งานร[ ว มกั น ผนึ ก กํ า ลั ง ความรูW
ความสามารถและความรับผิดชอบร[วมกันเพื่อแกWไขป†ญหาในพื้นที่ เช[น การแกWไขป†ญหายาเสพติด
จําเป_นตWองอาศัยความร[วมมือจากหลายฝ~าย โดยเฉพาะหน[วยงานภาครัฐทั้งในระดับภาคและระดับ
ทWองถิ่น องค?กรเอกชนและประชาชนผูWไดWรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอWอมจากป†ญหายาเสพติด
ในอดีตการทํางานของหลายหน[วยงานมีลักษณะแย[งกันทําซ้ําซWอนซึ่งเปลืองงบประมาณโดย ไม[จําเป_น
ขาดประสิทธิภาพในการแกWไขป†ญหา และมักเผชิญหนWาต[อตWานกันจนกลายเป_นความขัดแยWงระหว[าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้นการทํางานแบบพหุภาคีจึงเป_นการทํางานแบบร[วมมือ
ร[ว มใจกั น รั บ ผิ ด ชอบแกW ไขป† ญ หาร[ วมกั น ดํ าเนิ น การอย[ างสรW างสรรค? แ ละสามั ค คี ไม[ ใช[ งานของ
หน[วยงานใดหน[วยงานหนึ่ง หรือเป_นงานฝากจากหน[วยงานอื่น ซึ่งเป_นการบั่นทอนพลังความร[วมมือ
และการทํางานแบบมีส[วนร[วม
5.แนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมร[วมกัน เช[น การสรWางผลงานและการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ เช[น ใชWงบประมาณนWอยแต[ไดWผลงานมาก ไม[มีการ
สูญเปล[า ทําไดWอย[างประหยัด ใชWทรัพยากรบุคคลนWอย คุWมค[าและที่สําคัญคือแกWไขป†ญหาร[วมกับชุมชน
ไดW

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ป{จจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ดWานการตัดสินใจ
2. ดWานการดําเนินงาน
3. ดWานผลประโยชน?
4. ดWานการประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงความสัมพันธ?ของป†จจัยส[วนกับการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชน
ในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจยั
1. ดW านเนื้ อ หาการวิจั ยครั้ งนี้ มุ[ งเนW น การมี ส[ วนร[ วมของผูW นํ าชุ ม ชนในการบริ ห ารงานของ
องค? ก ารบริ ห ารส[ วน ตํ าบลลาดใหญ[ อํ าเภอเมื อง จั งหวัด สมุ ท รสงคราม ใน 4 ดW านคื อ ดW านการ
ตั ด สิ น ใจ ดW า นการดํ า เนิ น งาน ดW า นผลประโยชน? แ ละดW า นการประเมิ น ผล ป† จ จั ย ส[ ว นบุ ค คล
ประกอบดWวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน
2. ประชากรและกลุ[มตัวอย[างที่ใชWศึกษาครั้งนี้ ไดWแก[ ผูWนําชุมชนแต[ละหมู[บWานในเขตพื้นที่
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 24 คนโดยผูWวิจัยไดWเก็บ
ขWอมูลจากประชากรทั้งหมด
ผลการวิจัย
การวิเคราะห?ขWอมูลการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วน
ตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สรุปผลไดWดังต[อไปนี้
1. การวิเคราะห?ขWอมูลป†จจัยส[วนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม พบว[า ส[วนใหญ[เป_นเพศชาย
คิดเป_นรWอยละ 59.6 มีอายุ 20 – 30 ปm คิดเป_นรWอยละ 41.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป_น
รWอยละ 60.0 มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเป_นรWอยละ 52.0 และมีอาชีพคWาขาย
คิดเป_นรWอยละ 50.9
2. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน ในดWานการตัดสินใจ โดยรวมมีค[าเฉลี่ย
3.340 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า องค?การ
บริ ห ารส[ วนตํ าบลถามความตW อ งการของประชาชนเพื่ อ นํ าไปประกอบการจั ด ทํ าโครงการ หรื อ
กิจกรรม มี ค[ าเฉลี่ ยสู งที่ สุดเท[ ากั บ 3.53 มี ระดั บความคิดเห็ นอยู[ในระดั บมาก รองลงมาคื อความ
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ตWองการของประชาชนไดWรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมต[าง ๆ มีค[าเฉลี่ย 3.47 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหารส[วนตําบลไดWเชิญเขWาร[วมประชุมเพื่อเสนอป†ญหาความ
ตWองการในทWองถิ่นมีค[าเฉลี่ย3.40มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหารส[วนตําบล
ไดWใหW ประชาชนมี ส[ วนร[วมในการตั ดสิ นใจใชWท รัพ ยากรในทW องถิ่น ที่ มี อยู[ จํากัดใหW เกิดประโยชน? ต[อ
ส[วนรวม 3.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง ประชาชนไดWมีส[วนร[วมกับ องค?การบริหาร
ส[วนตําบล วางแผน นโยบายแผนงาน / โครงการ หรือ กิจกรรม 3.32 มีระดับความคิดเห็นอยู[ใน
ระดับปานกลาง และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด 3.29 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหWประชาชนมีส[วน
ร[วมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อแกWไขและลดป†ญหาในทWองถิ่น
3. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการดําเนินงานโดยรวมมีค[าเฉลี่ย
4.43 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนเขWามา
มีส[วนร[วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?ต[างๆมีค[าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก
รองลงมาคือการประสานงานขอความร[วมมือระหว[างประชาชนกับ องค?การบริหารส[วนตําบล มี
ค[าเฉลี่ย 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลในชุมชนใหWบรรลุตามเปjาหมายที่วางไวWในแผนพัฒนาองค?การบริหาร
ส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย4.34มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมเป_นกรรมการใน
การดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.26 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมในการับจWางเหมาโครงการ หรือกิจกรรมที่ องค?การ
บริหารส[วนตําบล ไดWจัดทําขึ้น 3.85 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด
3.82 ไดWแก[ สรWางสรรค?บรรยากาศในการทํางานใหWบุคลากรมีความสุขในการทํางาน
4. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานผลประโยชน?โดยรวม มีค[าเฉลี่ย
4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดW
ผลประโยชน?จากการจัดตั้งองค?การบริหารส[วนตําบลดWานส[งเสริมอาชีพของกลุ[มทWองถิ่น มีค[าเฉลี่ยสูง
ที่ สุ ด 4.35 มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู[ ใ นระดั บ มาก รองลงคื อ องค? ก ารบริ ห ารส[ ว นตํ า บลไดW จ[ า ย
ค[าตอบแทนหรือมอบรางวัลใหWแก[ประชาชนที่ไดWมีส[วนร[วมในกิจกรรม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความ
คิ ด เห็ น อยู[ ใ นระดั บ มาก ประชาชนไดW รั บ ประโยชน? จ าก องค? ก ารบริ ห ารส[ ว นตํ า บลในความ
เจริญกWาวหนWาดWานเทคโนโลยี มีค[าเฉลี่ย 4.27 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWรับ
ผลประโยชน?จากองค?การบริหารส[วนตําบลในส[วนการบริหารที่ดีในทWองถิ่น 4.23 มีระดับความคิดเห็น
อยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด 4.15 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลเคยใหWประชาชนใน
ทWองถิ่นไดWรับข[าวสารทัน เหตุการณ?
5. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการประเมินผลโดยรวมมีค[าเฉลี่ย
4.21 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดW
ผลประโยชน?จาก องค?การบริหารส[วนตําบล ดWานวัฒนธรรม ประเพณีมีค[าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.39 มีระดับ
ความคิ ดเห็ นอยู[ในระดั บมาก รองลงคื อองค?การบริห ารส[ วนตํ าบลไดW แต[ งตั้ งประชาชนเขWามาเป_ น
กรรมการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาองค?การบริหารส[วนตําบล 4.36 มีระดับความ
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คิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWผลประโยชน?จากองค?การบริหารส[วนตําบล ในดWานการช[วยเหลือ
เด็กดWอยโอกาส มีค[าเฉลี่ย 4.34 มีระดับความคิดเห็ นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.23 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด 4.15 ไดWแก[ ประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการตรวจสอบ
ความโปร[งใสในการบริหารงานของคณะผูWบริหาร
6. การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการ
บริหารงานจําแนกตามเพศ พบว[า ประชาชนที่มีเพศที่แตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วม
ของผูW นํ า ชุ ม ชนในการบริ ห ารงานขององค? ก ารบริ ห ารส[ ว นตํ า บลลาดใหญ[ อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด
สมุทรสงครามไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า
ผูWนําชุมชนที่มีเพศที่แตกต[างกัน มีการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหาร
ส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01อย[างมีนัยสําคัญ ทางสถิติผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน
จําแนกตามระดับการศึกษาพบว[า ผูWนําชุมชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการ
มี ส[ วนร[ วมของผูW นํ าชุ ม ชนในการบริห ารงานขององค? ก ารบริห ารส[ วนตํ าบลลาดใหญ[ อํ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า
ผูWนําชุมชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต[างกัน0.05
ผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานจําแนกตามรายไดWเฉลี่ยต[อ
เดือน พบว[า ผูWนําชุมชนที่มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนที่แตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วมของ
ผูW นํ า ชุ ม ชนในการบริ ห ารงานขององค? ก ารบริ ห ารส[ ว นตํ า บลลาดใหญ[ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า ผูWนําชุมชนที่
มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนที่แตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน
ไม[แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ดWานการตัดสินใจ โดยรวมมีค[าเฉลี่ย 3.340 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ความตWองการของประชาชนเพื่อนําไปประกอบการจัดทํา
โครงการ หรือ กิจกรรมมีค[าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือ
ความตWองการของประชาชนไดWรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมต[าง ๆ มีค[าเฉลี่ย 3.47 มีระดับ
ความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหารส[วนตําบลไดWเชิญเขWาร[วมประชุมเพื่อเสนอป†ญหา
ความตWองการในทWองถิ่น มีค[าเฉลี่ย 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหาร
ส[ ว นตํ า บลไดW ใหW ป ระชาชนมี ส[ ว นร[ ว มในการตั ด สิ น ใจใชW ท รั พ ยากรในทW อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู[ จํ ากั ด ใหW เกิ ด
ประโยชน?ต[อส[วนรวม3.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง ประชาชนไดWมีส[วนร[วมกับ
องค?การบริหารส[วนตําบล วางแผน นโยบายแผนงาน / โครงการ หรือ กิจกรรม 3.32 มีระดับความ
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คิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด 3.29 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหW
ประชาชนมีส[วนร[วมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อแกWไขและลดป†ญหาในทWองถิ่นซึ่งสอดคลWอง
กับการศึกษาของกฤติกานต? ฟองแกWว(2554:บทคัดย[อ) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาการ
มี ส[ ว นร[ ว มของประชาชนต[ อ การบริ ห ารงานของเทศบาลตํ า บลบางพลี อํ า เภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ไดWแก[ ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานการประเมินผล
โดยจําแนกตามสถานภาพส[วนบุคคล ไดWแก[ เพศ อายุ อาชีพ รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ระดับการศึกษา
และสถานภาพครอบครัว การศึกษาไดWดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ กลุ[มตัวอย[างในเขตเทศบาลตําบล
บางพลี อํ าเภอบางพลี จั งหวั ด สมุ ท รปราการ จํ า นวน 378 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใชW ในการศึ ก ษา คื อ
แบบสอบถามสถิติที่ใชWในการวิเคราะห? ขWอมูลประกอบดWวย ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ยและส[วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ อใชWอธิบายลักษณะทั่ วไปของกลุ[ม ตัวอย[างและการมีส[ วนร[วมของประชาชนต[อการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี ผลการศึกษาพบว[า กลุ[มตัวอย[างในเขตเทศบาลตําบลบางพลี
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 378 คน ส[วนมากเป_นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปm มีอาชีพ
รับจWาง มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีสถานภาพ
ครอบครัวสมรส การมีส[วนร[วมของประชาชนต[อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู[ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า ระดับการมี
ส[ ว นร[ ว มมาก เป_ น อั น ดั บ ที่ 1 คื อ ดW า นการตั ด สิ น ใจ รองลงมาคื อ ดW า นผลประโยชน? ดW า นการ
ประเมินผลและนWอยที่สุดเป_นอันดับสุดทWาย คือ ดWานการดําเนินงาน
2. ดWานการดําเนินงานโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 4.43 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?ต[างๆมีค[าเฉลี่ย
สูงที่ สุด 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือการประสานงานขอความร[วมมือ
ระหว[างประชาชนกับ องค?การบริหารส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก
ประชาชนไดWเขWาร[วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลในชุมชนใหWบรรลุ
ตามเปjาหมายที่วางไวWในแผนพัฒนาองค?การบริหารส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย 4.34 มีระดับความคิดเห็นอยู[
ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมเป_นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนา
ขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.26 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ในการับจWางเหมาโครงการ หรือกิจกรรมที่ องค?การบริหารส[วนตําบล ไดWจัดทําขึ้น 3.85 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด 3.82 ไดWแก[ สรWางสรรค?บรรยากาศในการทํางานใหW
บุคลากรมีความสุขในการทํางาน ซึ่งสอดคลWองกับการศึกษาของขัตติยาทองสว[าง(2554:บทคัดย[อ)ไดW
ศึกษาเรื่องการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค?การบริหารส[วนตําบลหWวย
ปริ ก อํ า เภอฉวาง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชไดW แ ก[ ดW า นการตั ด สิ น ใจ ดW า นการดํ า เนิ น งาน ดW า น
ผลประโยชน? ดW านการประเมิ น ผล โดยจํ าแนกตามสถานภาพส[ วนบุ ค คล ไดW แ ก[ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพและรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนการศึกษาไดWดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชWใน
การศึ ก ษา คื อ กลุ[ ม ตั ว อย[ า งในองค? ก ารบริ ห ารส[ ว นตํ า บลหW ว ยปริ ก อํ า เภอฉวาง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จํ านวน 400 คน เครื่องมื อที่ ใชWในการศึ กษา คื อ แบบสอบถาม สถิ ติที่ ใชWในการ
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วิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ยและส[วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชWอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของกลุ[มตัวอย[างและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค?การบริหาร
ส[วนตําบลหWวยปริก ผลการศึกษาพบว[า กลุ[มตัวอย[างในองค?การบริหารส[วนตําบลหWวยปริก จํานวน
400 คน ส[ วนมากเป_ นเพศชาย อายุของกลุ[มตั วอย[างส[ วนมาก อายุ 31-40 ปm การศึกษาส[วนมาก
ระดับมัธยมศึกษา อาชีพของกลุ[มตัวอย[างส[วนมาก อาชีพเกษตรกร รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ส[วนมากมี
รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 10,001-15,000 บาท การมีส[วนร[วม ของประชาชนในการบริหารงานปกครอง
ขององค?การบริหารส[วนตําบลหWวยปริก โดยรวมอยู[ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป_นรายดWาน พบว[า
ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานประเมินผล อยู[ในระดับมาก
3. ดWานผลประโยชน?โดยรวม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดWผลประโยชน?จากการจัดตั้งองค?การบริหารส[วนตําบล
ดWานส[งเสริมอาชีพของกลุ[มทWองถิ่น มีค[าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รอง
ลงคือองค?การบริหารส[วนตําบลไดWจ[ายค[าตอบแทนหรือมอบรางวัลใหWแก[ประชาชนที่ไดWมีส[วนร[วมใน
กิจกรรม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWรับประโยชน?จาก องค?การ
บริหารส[วนตําบลในความเจริญกWาวหนWาดWานเทคโนโลยี มีค[าเฉลี่ย 4.27 มีระดับความคิดเห็นอยู[ใน
ระดับมาก ประชาชนไดWรับผลประโยชน?จากองค?การบริหารส[วนตําบลในส[วนการบริหารที่ดีในทWองถิ่น
4.23 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด 4.15 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วน
ตําบลเคยใหWประชาชนในทWองถิ่นไดWรับข[าวสารทัน เหตุการณ? ซึ่งสอดคลWองกับการศึกษาของ ภัคจิรา
ปกปjอง (2546: บทคัดย[อ)ไดWศึกษาการประเมินผลการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบล ดWาน
การมีส[วนร[วมของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี:องค?การบริหารส[วนตําบลในเขตอําเภอคําเขื่อนแกWว
จังหวัดยโสธร ผลของการศึ กษาพบว[า ระดั บ การมี ส[ วนร[วมของประชาชนในการบริห ารงานของ
องค?การบริห ารส[วนตํ าบลโดยรวมและรายขWอ อยู[ในระดั บมากประชาชนที่ มีความแตกต[างในวุฒิ
การศึกษาและอาชีพ มีความคิดเกี่ยวกับการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานขององค?การ
บริหารส[วนตําบลที่แตกต[างกันแต[ประชาชนที่มีรายไดWที่แตกต[างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส[วน
ร[วมไม[แตกต[างกัน
4. ดWานการประเมินผลโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 4.21 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเมื่อ
พิ จารณาในรายขW อคํ าถาม พบว[า ประชาชนไดW ผลประโยชน? จ าก องค?การบริห ารส[วนตํ าบล ดWาน
วัฒนธรรม ประเพณีมีค[าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.39 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงคือองค?การ
บริหารส[วนตําบลไดWแต[งตั้งประชาชนเขWามาเป_นกรรมการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
องค?การบริหารส[วนตําบล 4.36 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWผลประโยชน?จาก
องค?การบริหารส[วนตําบล ในดWานการช[วยเหลือเด็กดWอยโอกาส มีค[าเฉลี่ย 4.34 มีระดับความคิดเห็น
อยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมควบคุมตรวจสอบการปฏิ บัติงานตามแผนพั ฒ นาของ
องค?การบริหารส[วนตําบล 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยที่สุด 4.15
ไดWแก[ ประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการตรวจสอบความโปร[งใสในการบริหารงานของคณะผูWบริหาร ซึ่ง
สอดคลWองกับการศึกษาของพัชราศิณีศิริโกมุท (2547:บทคัดย[อ) ไดWศึกษาการดําเนินงานขององค?การ
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บริหารส[วนตําบลที่ก[อใหWเกิดการมีส[วนร[วมของประชาชนในการพัฒนาทWองถิ่น:ศึกษากรณี อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว[า การดําเนินงานขององค?การบริหารส[วนตําบลที่
ก[ อ ใหW เกิ ด การมี ส[ ว นร[ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาทW อ งถิ่ น ในเขตอํ า เภอโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคามโดยรวมและเป_นรายดWานทุกดWานอยู[ในระดับมาก โดยมีดWานที่มีค[าเฉลี่ยมากที่สุดและ
รองลงมาดังนี้ในดWานการกําหนดความตWองการพัฒนา ดWานการรับผลประโยชน?จากการพัฒนา ดWาน
การดําเนินการดWานการจัดทําแผนพัฒนา และดWานการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ควรนํ าผลการศึ ก ษาที่ ไดW ไปพั ฒ นาการมี ส[ วนร[ว มของผูW นํ าชุ ม ชนในการบริ ห ารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ใหWดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเรื่องความตWองการหรือแจงจูงใจในการพัฒนาผูWนําชุมชนขององค?การบริหาร
ส[วนตําบล
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต[อการพัฒนาผูWนําชุมชนองค?การบริหารส[วน
ตําบล
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