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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการศึกษา ผูWนําชุมชนแต[ละ
หมู[บWานในเขตพ้ืนท่ีองค?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[าผูWนําชุมชนท่ีมี เพศ อายุ  
รายไดWเฉลี่ยต[อเดือนและอาชีพท่ีแตกต[างกันมีส[วนร[วมท่ีแตกต[างกัน และผูWนําชุมชนท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีแตกต[างกัน มีการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานไม[แตกต[างกัน 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 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ[นดิน ไดWบัญญัติใหWมีการแบ[งการบริหารงานออกเป_น 3 ส[วน คือ การบริหาร
ราชการส[วนกลาง  ไดWแก[ กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชการส[วนภูมิภาค ไดWแก[ จังหวัด อําเภอ 
และการบริหารราชการส[วนทWองถ่ิน ไดWแก[ เทศบาล องค?การบริหารส[วนจังหวัด องค?การบริหารส[วน
ตําบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เป_นรูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากนโยบายการกระจาย
อํานาจโดยรัฐบาลมอบอํานาจใหWกับประชาชนในทWองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเอง เพ่ือตอบสนอง
ต[อความตWองการของประชาชนโดยตรง เช[น การปกครองในสภาตําบล สุขาภิบาล องค?การบริหาร
ส[วนจังหวัด องค?การบริหารส[วนตําบลและเทศบาล (ภาวิกา เลาวัณย?ศิริ.2547:34) ซึ่งการบริหาร
ราชการท้ัง 3 ส[วนจึงมีความเก่ียวขWองสัมพันธ?ซึ่งกันและกันในการนํานโยบายของรัฐมาปฏิบัติ  เพ่ือท่ี
จึงสรWางความเจริญรุ[งเรืองใหWแก[ประเทศชาติโดยส[วนร[วม  อย[างไรก็ตามนับต้ังแต[ประเทศชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป_นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในพ.ศ. 2475 เป_นตWนมา โครงสรWางของระบอบทางการเมืองไดWเนWนความเป_น
ประชาธิปไตยแบบประชาชนในการปกครองทWองถ่ินมากย่ิงข้ึนในป�จจุบันประเทศไทยไดWจัดแบ[ง
รูปแบบการปกครองทWองถ่ินออกเป_น 5 รูปแบบไดWแก[ เทศบาล องค?การบริหารส[วนจังหวัด  
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กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค?การบริหารส[วนตําบล (ชูวงศ? ฉายะบุตร.2539:27-29) ซึ่ง
องค?การบริหารส[วนตําบลเป_นหน[วยการปกครองท่ีถูกนํามาพิจารณาปรับปรุงดWวย โดยมีความตWองการ
ใหWประชาชนไดWเขWามามีส[วนร[วมในการปกครองทWองถ่ินมากข้ึนซึ่งสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทยในป�จจุบันซึ่งส[งผลใหWประชาชนไทยมีทัศนคติต[อการปกครองทWองถ่ินของตนเองมาก
ข้ึน และพรWอมท่ีจะเป_นผูWกําหนดทิศทางในการปกครองตนเอง ซึ่งเป_นหัวใจของการพัฒนาทาง
การเมืองการปกครองทWองถ่ินในระบอบประชาธิปไตย อันเป_นเปjาหมายในการพัฒนาทางการเมือง
ของไทยในป�จจุบัน การบริหารและการจัดการของทWองถ่ินในยุคปฏิรูปการเมืองมีแนวโนWมท่ีแตกต[าง
จากอดีต โดยเฉพาะอย[างย่ิงการมีส[วนช[วยสนับสนุนในเร่ืองการใหWบริการสาธารณะประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล[องตัว ใกลWชิด ท่ัวถึงโปร[งใส ตรวจสอบไดWและสนองต[อความตWองการท่ี
แทWจริงของประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2548:47) การส[งเสริมใหWประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ทางการเมืองในการปกครองทWองถ่ินมากย่ิงข้ึนผูWบริหารทWองถ่ินตWองเป�ดโอกาสใหWประชาชนเขWามามี
ส[วนร[วมในการจัดทําแผนพัฒนาการควบคุม/ติดตามผลการบริหารงาน ตลอดจนการส[งเสริมใหWมีการ
พัฒนาความรูWความเขWาใจทางการเมืองแก[ประชาชน ซึ่งหมายความว[าการปกครองทWองถ่ินเป_นส[วน
หน่ึงท่ีทําใหWเกิดการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ดWวยป�จจัยท่ีว[าการมีส[วนร[วมทางการ
เมืองของประชาชนเป_นเคร่ืองช้ีวัดถึงความสําเร็จหรือความลWมเหลวของการปกครองทWองถ่ิน สภาพ
ป�ญหาและความสําคัญท่ีกล[าวมาแลWวในตอนตWน  ทําใหWทราบว[าการมีส[วนร[วมทางการเมืองของ
ตัวแทนประชาชนหรือผูWนําชุมชนในการปกครองทWองถ่ินน้ันมีป�จจัยต[าง ๆ เขWามาเก่ียวขWองหลาย
ประการในการศึกษาคร้ังน้ีตWองการศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของทWองถ่ิน
ดWวยป�จจัยท่ีว[าการมีส[วนร[วมทางการเมืองของผูWนําชุมชนเป_นตัวช้ีวัดถึงความสําเร็จหรือความลWมเหลว
ของการปกครองทWองถ่ิน ดังน้ันผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนใน
การบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาด
ใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดการมีส[วนร[วม 
 การมีส[วนร[วม คือ การท่ีประชาชนเขWาไปมี ส[วนร[วมในการกําหนดนโยบายของประเทศ และ
การบริหารประเทศ โดยผ[านกระบวนการทางการเมือง เช[นการเป_นผูWบริหารพรรคการเมือง การเป_น
สมาชิกพรรคการเมือง การเป_นสมาชิกสภาผูWแทนราษฎร การเป_นรัฐมนตรี การเป_นคณะรัฐมนตรี เป_น
ตWน รวมถึงการเขWาไปมีส[วนร[วมในการบริหารทWองถ่ินและการเป_นสมาชิกสภาทWองถ่ินดWวย รวมถึง
เก่ียวขWองกับการตัดสินใจและการดําเนินการในกระบวนการพัฒนาท่ีเก่ียวขWองกับเร่ืองต[อไปน้ี เช[น 
ประชาชน คือ ผูWตัดสินใจหรือเป_นผูWกําหนดการพัฒนาอย[างเป_นตัวของตัวเองการพัฒนาน้ันมุ[งเนWนใน
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การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาและการพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนาน้ัน
เป_นการพัฒนาท่ีเร่ิมจากประชาชนโดยรัฐจะตWองกระจายอํานาจใหWแก[ชุมชนหลักการทํางานแบบมี
ส[วนร[วม มีวิธีการดําเนินงานหลายรูปแบบ แต[การทํางานดังกล[าวตWองมีหลักของการทํางาน ดังน้ันจึง
มีการกล[าวถึงหลักสําคัญของการทํางานแบบมีส[วนร[วมไวWดังน้ี (สมนึก ป�ญญาสิงห?. 2542: 27) 
 1. เนWนประชาชนเป_นศูนย?กลางในการบริหารจัดการแกWไขป�ญหา กล[าวคือ เนWนบทบาทของ
ประชาชนและชุมชนเป_นศูนย?กลาง ชุมชนเป_นเจWาของเร่ือง เจWาของโครงการ เพ่ือใหWชุมชนมีบทบาท
แกWไขป�ญหาดWวยพลังความรูWความสามารถของตนเองมากข้ึน หน[วยงานภายนอกเป_นผูWใหWการ
สนับสนุนเร่ืองเทคนิค วิชาการ ความรูW ตลอดจนงบประมาณสมทบ 
 2. พัฒนาขีดความสามารถและสรWางพลังกลุ[มชุมชนใหWเขWมแข็ง “ช[วยใหWเขาคิด ไม[ใช[ คิดใหW
เขา” และ “ช[วยใหWเขาทํา ไม[ใช[ทําใหWเขา” (Work with no work for) ท้ังน้ีเพ่ือใหWกลุ[มหรือองค?กร
เขWมแข็งสามารถบริหารจัดการพ่ึงตนเองไดW 
 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. แนวทางการมีหุWนส[วนในกระบวนการ พัฒนาการทํางานร[วมกันผนึกกําลังความรูW 
ความสามารถและความรับผิดชอบร[วมกันเพ่ือแกWไขป�ญหาในพ้ืนท่ี เช[น การแกWไขป�ญหายาเสพติด 
จําเป_นตWองอาศัยความร[วมมือจากหลายฝ~าย โดยเฉพาะหน[วยงานภาครัฐท้ังในระดับภาคและระดับ
ทWองถ่ิน องค?กรเอกชนและประชาชนผูWไดWรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอWอมจากป�ญหายาเสพติด 
ในอดีตการทํางานของหลายหน[วยงานมีลักษณะแย[งกันทําซ้ําซWอนซึ่งเปลืองงบประมาณโดย ไม[จําเป_น 
ขาดประสิทธิภาพในการแกWไขป�ญหา และมักเผชิญหนWาต[อตWานกันจนกลายเป_นความขัดแยWงระหว[าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังน้ันการทํางานแบบพหุภาคีจึงเป_นการทํางานแบบร[วมมือ
ร[วมใจกันรับผิดชอบแกWไขป�ญหาร[วมกัน ดําเนินการอย[างสรWางสรรค?และสามัคคี ไม[ใช[งานของ
หน[วยงานใดหน[วยงานหน่ึง หรือเป_นงานฝากจากหน[วยงานอ่ืน ซึ่งเป_นการบ่ันทอนพลังความร[วมมือ
และการทํางานแบบมีส[วนร[วม 
 5.แนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมร[วมกัน เช[น การสรWางผลงานและการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ เช[น ใชWงบประมาณนWอยแต[ไดWผลงานมาก ไม[มีการ
สูญเปล[า ทําไดWอย[างประหยัด ใชWทรัพยากรบุคคลนWอย คุWมค[าและท่ีสําคัญคือแกWไขป�ญหาร[วมกับชุมชน
ไดW 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
     
       
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงความสัมพันธ?ของป�จจัยส[วนกับการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชน

ในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ดWานเน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ีมุ[งเนWนการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วน ตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ใน 4 ดWานคือ ดWานการ
ตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานการประเมินผล ป�จจัยส[วนบุคคล 
ประกอบดWวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 
 2. ประชากรและกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWศึกษาคร้ังน้ี ไดWแก[ ผูWนําชุมชนแต[ละหมู[บWานในเขตพ้ืนท่ี
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 24 คนโดยผูWวิจัยไดWเก็บ
ขWอมูลจากประชากรท้ังหมด       
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห?ขWอมูลการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วน
ตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สรุปผลไดWดังต[อไปน้ี 
 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 และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า องค?การ
บริหารส[วนตําบลถามความตWองการของประชาชนเพ่ือนําไปประกอบการจัดทําโครงการ หรือ 
กิจกรรม มีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท[ากับ 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือความ

ป{จจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 

การมีส�วนร�วมของผู�นําชุมชนในการบริหารงาน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดใหญ�  

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
1. ดWานการตัดสินใจ 
2. ดWานการดําเนินงาน 
3. ดWานผลประโยชน? 
4. ดWานการประเมินผล 
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ตWองการของประชาชนไดWรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมต[าง ๆ มีค[าเฉลี่ย 3.47 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหารส[วนตําบลไดWเชิญเขWาร[วมประชุมเพ่ือเสนอป�ญหาความ
ตWองการในทWองถ่ินมีค[าเฉลี่ย3.40มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหารส[วนตําบล
ไดWใหWประชาชนมีส[วนร[วมในการตัดสินใจใชWทรัพยากรในทWองถ่ินท่ีมีอยู[จํากัดใหWเกิดประโยชน?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[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 3.29 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหWประชาชนมีส[วน
ร[วมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกWไขและลดป�ญหาในทWองถ่ิน 
  3. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการดําเนินงานโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 
4.43 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนเขWามา
มีส[วนร[วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?ต[างๆมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก 
รองลงมาคือการประสานงานขอความร[วมมือระหว[างประชาชนกับ องค?การบริหารส[วนตําบล มี
ค[าเฉลี่ย 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลในชุมชนใหWบรรลุตามเปjาหมายท่ีวางไวWในแผนพัฒนาองค?การบริหาร
ส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย4.34มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมเป_นกรรมการใน
การดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.26 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมในการับจWางเหมาโครงการ หรือกิจกรรมท่ี องค?การ
บริหารส[วนตําบล ไดWจัดทําข้ึน 3.85 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 
3.82 ไดWแก[ สรWางสรรค?บรรยากาศในการทํางานใหWบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
 4. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานผลประโยชน?โดยรวม มีค[าเฉลี่ย 
4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดW
ผลประโยชน?จากการจัดต้ังองค?การบริหารส[วนตําบลดWานส[งเสริมอาชีพของกลุ[มทWองถ่ิน มีค[าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงคือองค?การบริหารส[วนตําบลไดWจ[าย
ค[าตอบแทนหรือมอบรางวัลใหWแก[ประชาชนท่ีไดWมีส[วนร[วมในกิจกรรม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ ในระดับมาก ประชาชนไดW รับประโยชน?จาก องค?การบริหารส[วนตําบลในความ
เจริญกWาวหนWาดWานเทคโนโลยี มีค[าเฉลี่ย 4.27 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWรับ
ผลประโยชน?จากองค?การบริหารส[วนตําบลในส[วนการบริหารท่ีดีในทWองถ่ิน 4.23 มีระดับความคิดเห็น
อยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลเคยใหWประชาชนใน
ทWองถ่ินไดWรับข[าวสารทัน เหตุการณ? 
 5. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการประเมินผลโดยรวมมีค[าเฉลี่ย  
4.21 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดW
ผลประโยชน?จาก องค?การบริหารส[วนตําบล ดWานวัฒนธรรม ประเพณีมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.39 มีระดับ
ความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงคือองค?การบริหารส[วนตําบลไดWแต[งต้ังประชาชนเขWามาเป_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 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.23 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 ไดWแก[ ประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการตรวจสอบ
ความโปร[งใสในการบริหารงานของคณะผูWบริหาร 
 6. การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการ
บริหารงานจําแนกตามเพศ พบว[า ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วม
ของผูW นําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงครามไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า 
ผูWนําชุมชนท่ีมีเพศท่ีแตกต[างกัน มีการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหาร
ส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน
จําแนกตามระดับการศึกษาพบว[า ผูWนําชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการ
มีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า 
ผูWนําชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต[างกัน0.05  
 ผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานจําแนกตามรายไดWเฉลี่ยต[อ
เดือน พบว[า ผูWนําชุมชนท่ีมีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วมของ
ผูW นําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[  อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า ผูWนําชุมชนท่ี
มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน
ไม[แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ดWานการตัดสินใจ โดยรวมมีค[าเฉลี่ย 3.340 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ความตWองการของประชาชนเพ่ือนําไปประกอบการจัดทํา
โครงการ หรือ กิจกรรมมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือ
ความตWองการของประชาชนไดWรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมต[าง ๆ มีค[าเฉลี่ย   3.47 มีระดับ
ความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง  องค?การบริหารส[วนตําบลไดWเชิญเขWาร[วมประชุมเพ่ือเสนอป�ญหา
ความตWองการในทWองถ่ิน มีค[าเฉลี่ย 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหาร
ส[วนตําบลไดWใหWประชาชนมีส[วนร[วมในการตัดสินใจใชWทรัพยากรในทWองถ่ินท่ีมีอยู[จํากัดใหWเกิด
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[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 3.29 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหW
ประชาชนมีส[วนร[วมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกWไขและลดป�ญหาในทWองถ่ินซึ่งสอดคลWอง
กับการศึกษาของกฤติกานต? ฟองแกWว(2554:บทคัดย[อ) การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการ
มีส[วนร[วมของประชาชนต[อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ไดWแก[ ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานการประเมินผล 
โดยจําแนกตามสถานภาพส[วนบุคคล ไดWแก[ เพศ อายุ อาชีพ รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ระดับการศึกษา  
และสถานภาพครอบครัว การศึกษาไดWดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ กลุ[มตัวอย[างในเขตเทศบาลตําบล   
บางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 378 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามสถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพ่ือใชWอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ[มตัวอย[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 เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า ระดับการมี
ส[วนร[วมมาก เป_นอันดับท่ี 1 คือ ดWานการตัดสินใจ รองลงมาคือ ดWานผลประโยชน? ดWานการ
ประเมินผลและนWอยท่ีสุดเป_นอันดับสุดทWาย คือ ดWานการดําเนินงาน    
 2. ดWานการดําเนินงานโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 4.43 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?ต[างๆมีค[าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือการประสานงานขอความร[วมมือ
ระหว[างประชาชนกับ องค?การบริหารส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก 
ประชาชนไดWเขWาร[วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลในชุมชนใหWบรรลุ
ตามเปjาหมายท่ีวางไวWในแผนพัฒนาองค?การบริหารส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย 4.34 มีระดับความคิดเห็นอยู[
ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมเป_นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนา
ขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.26 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ในการับจWางเหมาโครงการ หรือกิจกรรมท่ี องค?การบริหารส[วนตําบล ไดWจัดทําข้ึน 3.85 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 3.82 ไดWแก[ สรWางสรรค?บรรยากาศในการทํางานใหW
บุคลากรมีความสุขในการทํางาน ซึ่งสอดคลWองกับการศึกษาของขัตติยาทองสว[าง(2554:บทคัดย[อ)ไดW
ศึกษาเร่ืองการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค?การบริหารส[วนตําบลหWวย
ปริก อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชไดWแก[ ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWาน
ผลประโยชน? ดWานการประเมินผล โดยจําแนกตามสถานภาพส[วนบุคคล ไดWแก[ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนการศึกษาไดWดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชWใน
การศึกษา คือ กลุ[ ม ตัวอย[างในองค?การบ ริหารส[วน ตําบลหW วยป ริก อําเภอฉวาง จังห วัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชWในการ
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วิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชWอธิบายลักษณะ
ท่ัวไปของกลุ[มตัวอย[างและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค?การบริหาร
ส[วนตําบลหWวยปริก ผลการศึกษาพบว[า กลุ[มตัวอย[างในองค?การบริหารส[วนตําบลหWวยปริก จํานวน 
400 คน ส[วนมากเป_นเพศชาย อายุของกลุ[มตัวอย[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 เม่ือพิจารณาเป_นรายดWาน พบว[า 
ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานประเมินผล อยู[ในระดับมาก 
 3. ดWานผลประโยชน?โดยรวม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดWผลประโยชน?จากการจัดต้ังองค?การบริหารส[วนตําบล
ดWานส[งเสริมอาชีพของกลุ[มทWองถ่ิน มีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รอง
ลงคือองค?การบริหารส[วนตําบลไดWจ[ายค[าตอบแทนหรือมอบรางวัลใหWแก[ประชาชนท่ีไดWมีส[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[วนการบริหารท่ีดีในทWองถ่ิน 
4.23 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วน
ตําบลเคยใหWประชาชนในทWองถ่ินไดWรับข[าวสารทัน เหตุการณ? ซึ่งสอดคลWองกับการศึกษาของ ภัคจิรา 
ปกปjอง (2546: บทคัดย[อ)ไดWศึกษาการประเมินผลการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบล ดWาน
การมีส[วนร[วมของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี:องค?การบริหารส[วนตําบลในเขตอําเภอคําเข่ือนแกWว 
จังหวัดยโสธร ผลของการศึกษาพบว[า ระดับการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลโดยรวมและรายขWอ อยู[ในระดับมากประชาชนท่ีมีความแตกต[างในวุฒิ
การศึกษาและอาชีพ มีความคิดเก่ียวกับการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานขององค?การ
บริหารส[วนตําบลท่ีแตกต[างกันแต[ประชาชนท่ีมีรายไดWท่ีแตกต[างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส[วน
ร[วมไม[แตกต[างกัน 
 4. ดWานการประเมินผลโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 4.21 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดWผลประโยชน?จาก องค?การบริหารส[วนตําบล ดWาน
วัฒนธรรม ประเพณีมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.39 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงคือองค?การ
บริหารส[วนตําบลไดWแต[งต้ังประชาชนเขWามาเป_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[วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของ
องค?การบริหารส[วนตําบล 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 
ไดWแก[ ประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการตรวจสอบความโปร[งใสในการบริหารงานของคณะผูWบริหาร ซึ่ง
สอดคลWองกับการศึกษาของพัชราศิณีศิริโกมุท (2547:บทคัดย[อ) ไดWศึกษาการดําเนินงานขององค?การ
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บริหารส[วนตําบลท่ีก[อใหWเกิดการมีส[วนร[วมของประชาชนในการพัฒนาทWองถ่ิน:ศึกษากรณี อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว[า การดําเนินงานขององค?การบริหารส[วนตําบลท่ี
ก[อใหWเกิดการมีส[วนร[วมของประชาชนในการพัฒนาทWองถ่ิน ในเขตอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคามโดยรวมและเป_นรายดWานทุกดWานอยู[ในระดับมาก โดยมีดWานท่ีมีค[าเฉลี่ยมากท่ีสุดและ
รองลงมาดังน้ีในดWานการกําหนดความตWองการพัฒนา ดWานการรับผลประโยชน?จากการพัฒนา ดWาน
การดําเนินการดWานการจัดทําแผนพัฒนา และดWานการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้

ควรนําผลการศึกษาท่ีไดW ไปพัฒนาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ใหWดีย่ิงข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาเร่ืองความตWองการหรือแจงจูงใจในการพัฒนาผูWนําชุมชนขององค?การบริหาร
ส[วนตําบล 

2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต[อการพัฒนาผูWนําชุมชนองค?การบริหารส[วน
ตําบล 
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