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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ มพระ
เกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์ ศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบล
พระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา และเปรี ยบเทียบระดับ การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษา
จากความคิดเห็นของประชาชน จานวน 375 คน โดยเลือกวิธีวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ตาบลพระพุทธ อาเภอ
เฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ
วางแผนตัดสิ นใจ ด้านการับผลประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล ยกเว้นด้านการดาเนิ นงาน มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลแตกต่างกันในทุกด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนตัดสิ นใจและด้านการรับผลประโยชน์ มีความแตกกันกับ
อายุ การศึกษา และรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการดาเนิ นงาน พบว่า รายได้มีผล
ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการติดตามประเมินผล พบว่า อายุ และรายได้ มีผลต่อการมี
ส่ ว นร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ต าบลพระพุ ทธ อ าเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จัง หวัดนครราชสี มา อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อูมหิ ลัง
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการจัดระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดินออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ การ
บริ หารราชการส่ วนกลาง การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น
สาหรับการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น เป็ นการบริ หารที่รัฐบาลกระจายอานาจให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นบริ หารงานเพื่อแก้ไขปั ญหาและให้บริ การแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ งปั จจุบนั มี 5 รู ปแบบ
ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล สุ ขาภิบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล และการปกครอง
รู ปแบบพิเศษ ประกอบด้วยกรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา
การบริ หารการปกครองท้องถิ่น เป็ นการบริ หารงานรู ปแบบหนึ่ง เนื่องจากการบริ หารงาน
หรื อองค์กรใด ๆ ก็ตามไม่วา่ จะมีขนาดเล็กหรื อใหญ่แค่ไหน จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือในการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของงานหรื อองค์กรนั้น ๆ เทคนิคหรื อวิธีการ
ที่จะนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารท้องถิ่ นเพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายก็คือ ใช้วิธีประสานงานและการควบคุมเพื่อให้ กระบวนการดาเนินงาน การใช้คน การใช้
เงิน และการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อย่างไรก็ตาม การประสานงาน
และการควบคุม จะต้องตั้งอยู่บนหลักประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่ วยให้เกิ ดความประหยัด ลดความ
ขัดแย้งเกิ ดความเข้าใจร่ วมกันในการทางานด้วยเหตุน้ ี การบริ หารงานท้องถิ่ นจึงได้พยายามที่จะ
ส่ งเสริ มสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองตนเองตามหลักที่วา่
คนในท้องถิ่นย่อมจะรู ้สภาพปั ญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด (ภัทวุธ ศรี หมอกเมฆ,
2551:2)
ในอดี ตประชาชนมี บ ทบาทน้อยในการมี ส่ วนร่ วมกับ การพัฒนาชุ มชนหรื อท้องถิ่ นของ
ตนเอง แต่หลังจากที่มีการเรี ยกร้ องประชาธิ ปไตยในกลุ่มของประชาชนมากขึ้น บทบาทของ
ประชาชนหรื อผูน้ าชุ มชนที่เข้าไปมีส่วนร่ วมกับการปกครองท้องถิ่นหรื อการบริ หารจัดการในการ
พัฒนาชุ มชนให้เกิ ดความเข้มแข็ง เริ่ มปรากฏชัดเชนตามลาดับ และจะเห็ นได้จากในปั จจุบนั
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมด้วยการพัฒนา เศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครองในชุมชนหรื อ
ท้องถิ่นตนเองมากขึ้นกว่าในอดีต
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กล่ าวถึ งการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน ไว้ในส่ วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน มาตรา 87 รัฐต้อง
ดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมทั้ง ในระดับ ชาติ แ ละระดับ
ท้องถิ่น การตัดสิ นใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทา
บริ การสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับในรู ปแบบองค์กรทางวิชาชี พหรื อตาม
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สาขาอาชีพที่หลากหลายหรื อรู ปแบบอื่น การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการทางเมือง
และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่ วยเหลื อการดาเนิ นกิ จกรรม
สาธารณะของชุ มชนรวมทั้งสนับสนุ นการดาเนิ นการของกลุ่มประชาชนที่ รวมตัวกันในลักษณะ
เครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและสนองความต้องการของชุ มชนในพื้นที่ การ
ส่ ง เสริ ม และให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกับ การพัฒ นาการเมื อ งและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง
โดยสุ จริ ตและเที่ ย งธรรม (รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช 2550:62-64)
แนวความคิดเกี่ ยวกับการปกครองท้องถิ่น เป็ นการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อานาจหรื อ กระจาย
อานาจไปให้หน่ วยการปกครองท้องถิ่ น เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่ นได้มีอานาจใน การ
ปกครองร่ วมกันทั้งหมดหรื อเป็ นบางส่ วนในการบริ หารท้องถิ่ น ตามหลักการที่ว่าถ้าอานาจการ
ปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ยอ่ มเป็ นรัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน (Daniel อ้างถึงใน วิวฒั น์ เอี่ยมไพรวัน, 2546:52)
ปั จจุ บ นั รั ฐบาลให้ค วามสาคัญกับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นอย่า งมาก โดยให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา เริ่ มตั้งแต่การมีส่วนร่ วมใน
การค้นปัญหา การมีส่วนร่ วมในการวางแผน การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน การมีส่วนร่ วมในการ
ตรวจสอบและติดตามผล และการมีส่วนรวมในการรับผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่ งการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนกาลังเป็ นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่ วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคและปั ญหาของการปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักการกระจาย
อานาจที่สาคัญประการหนึ่ งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรื อขาดการมีส่วนรวมทางการเมือง
(โกวิทย์ พวงงาม, 2544:188) รัฐบาลจึงมี แนวนโยบายที่จะปรั บปรุ งรู ปแบบการปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นให้มีความเป็ นประชาธิ ปไตย มี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ ในปั จจุบนั
ปั จจัยที่เป็ นสิ่ งจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นหรื อชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร จัดการชุมชน
ในลักษณะร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบ นาไปสู่ การพัฒนาที่ตรงเป้ าหมาย เกิด ความชอบธรรมอัน
นามาซึ่ งประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ ยงั ถือได้วา่ เป็ นการ เริ่ มต้นให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่สาคัญอีก ด้วย
แนวทางการพัฒนาชุ มชนต้องเป็ นไปอย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ดาเนินงาน
พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจไปพร้ อมกัน โดยการ เน้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและพึ่งตนเอง ในการพัฒนานาเอา ความหมายของ
ความจาเป็ นพื้นฐาน(จปฐ.) มาปรับปรุ งใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุ มชน โดยมี สานักนโยบาย
และแผนกรุ งเทพมหานครเป็ นผูร้ ่ างนโยบาย กาหนดแผนแม่บทและเสนอทางเลือก ในการพัฒนา
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ชุ ม ชนแก่ คณะผูบ้ ริ หารกรุ ง เทพมหานคร โดยมี สานัก พัฒนาชุ มชนเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบใน การ
ดาเนินงานปรับปรุ งชุมชนทั้งหมด
เพื่อมิให้การพัฒนาที่จะมีข้ ึนในอนาคตไปทาลายสภาพแวดล้อมอื่น ๆและให้การพัฒนา
ชุมชนเมืองมีความสอดคล้องไปในทิศทางดังกล่าว จึงส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรชุ มชน
ให้ป ระชาชนเข้า มามี บ ทบาทในการพัฒนาชุ มชนของตนเอง ซึ่ ง แต่ เดิ ม โดยทัว่ ไปนั้นยัง ขาด
หน่ วยงานองค์กรประชาชนที่เป็ นตัวแทนในการประสานงานการพัฒนาจากภาครัฐมาสู่ ประชาชน
ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนคณะกรรมการหมู่บา้ น(กม.) ของชนบท เพื่อให้การดาเนิ นการจัดตั้งชุ มชน
เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนด (สานักงานพัฒนาชุมชน กรุ งเทพมหานคร, 2544, 51-58)
การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ทั้ง จากภายในคนในชุ ม ชนและจากส่ วนต่ า งๆ ของสั ง คม
ภายนอกและที่สาคัญก็คือการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนให้มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในยุคปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคของโลกไร้พรมแดน การบริ หารงาน การดาเนิ นการใดขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลย่อมจะส่ ง ผลกระทบถึ งชุ มชน กระทบถึ งองค์กรใกล้เคี ยงหรื อหน่ วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ และตอบสนองความต้องการของชุ มชน
องค์กรการบริ หารส่ วนตาบลจึ งต้องมี ค วามร่ วมมื อและประสานผูท้ ี่ ไ ด้รับผลกระทบเหล่ า นั้นที่
เรี ยกว่า พหุ ภาดี หรื อ ประชาชน มีเป้ าหมายที่จะทาให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นองค์กรกลาง
ของการพัฒนาตาบล ซึ่ งถื อว่าเป็ นแนวทางหนึ่ งของการพัฒนาที่ สาคัญและมี ความสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบนั ของประเทศที่จะต้องอาศัย การร่ วมมือกันจากทุกฝ่ ายในการพัฒนาประเทศ เป็ น
การระดมทรัพยากรกาลังคน และภูมิปัญญาความคิดของคนในชุ มชนร่ วมมือกันในการค้นหาปั ญหา
สาเหตุตลอดจนเสนอปั ญหาต่างๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบและร่ วมในการตัดสิ นใจเลือก
แนวทางเพื่ อแก้ไ ขปั ญหา ร่ วมกัน ในการดาเนิ นงานในกิ จ กรรมหรื อโครงการและร่ วมในการ
ประเมินผลงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในแต่ละชุ มชนและแต่
ละท้องถิ่ น ซึ่ งมี ค วามส าคัญอย่างยิ่งในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของกระบวนการมี ส่วนร่ วม
เพราะสามารถที่ จะนาไปพัฒนากระบวนการกาหนดนโยบาย และร่ วมตัดสิ นใจผลักดันนโยบาย
สาธารณะที่สาคัญๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของชุมชน
จากแนวทางพัฒนาดัง กล่ าว ทาให้ผูว้ ิจยั มี ค วามสนใจที่ จะศึ กษา การมี ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งแต่ละชุ มชนมีสภาพ
ปั ญหาพื้นฐานปรากฏ ชัดเจนแตกต่างกันไปโดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับการพัฒนา
ชุมชนของตนเองซึ่งใน ปั จจุบนั พบว่า แต่ละชุมชนยังมีปัญหาและอุปสรรคในการการบริ หารจัดการ
ที่จะส่ งเสริ มการมีส่วน ร่ วมของประชุมชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการมีส่วนร่ วมของประชาคมที่ชดั เจนใน
การนาข้อมูลไปใช้ในการส่ งเสริ มการพัฒนาการมี ส่วนร่ วมของประชาคมหมู่บา้ นในการพัฒนา
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ท้องถิ่ น ซึ่ งกระบวนการมีส่วนร่ วม คือ การที่ประชาชนหรื อตัวแทนของประชาชนทั้งในรู ปส่ วน
บุคคล กลุ่มคน ในรู ปแบบต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่ วมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งตั้งแต่การมีส่วนร่ วมในการเสนอ
ปั ญหา การตัดสิ นใจ การดาเนินการ และการประเมินผล เพื่อต้องการทราบถึงปั ญหา ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่ วมพัฒนาชุ มชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ทางราชการ จะได้นาข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปปรับปรุ งและส่ งเสริ มการพัฒนาชุ มชน ตาบล
พระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่ งผลให้
เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนสามารถแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้ตรงตามสภาพของปั ญหา และตรงตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุท ธ อาเภอเฉลิ มพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอ
เฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา เป็ นประชากรที่อาศัยอยู่ที่ ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสี มา จานวน 5,942 คน เป็ นชาย 2,870 คน หญิง 3,072 คน (ที่มา: ข้อมูลของ
สานักทะเบียนราษฎร์ ของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ เดือน เมษายน 2556)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ จานวน 5,942 คน โดยใช้ตารางการสุ่ มของ Taro
Yamane กาหนดความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 374.77 คน (เก็บตัวอย่างจานวน
375 คน) และใช้วิธีการเลื อกวิธีสุ่มตัวอย่างโดยแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตาม
จานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากสู ตร

n

=

N
1  Ne 2
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โดย

n
N
e

= จานวนของขนาดตัวอย่าง
= จานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา
= ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ

แทนค่า

n

=

n

= 374.77

5,942
1  5,942  0.052





ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ขนาดตัวอย่างจานวน 375 คน

การสร้ างเภครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน 5
ระดับ (Rating scale) โดยกาหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้ างเภครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีทา
การวิจยั แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนิยามศัพท์ให้ครอบคลุม
กรอบความมุ่งหมายของงานวิจยั เพื่อนามาทาการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่จดั ทาเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และ
ทาการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบความเที่ยงตรง
4. นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับ ประชาชนที่ ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.89
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สรุปผล
ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอข้อ มู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย โดยสรุ ป ผลการวิ จ ัย ข้อ มู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ อาชีพ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 เป็ น
เพศชาย 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 36
รองลงมา มีอายุอยูร่ ะหว่าง 46 ปี ขึ้นไป จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 และน้อยที่สุดมีอายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 18
มีการศึกษาต่ ากว่า ปวช.จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับ ปวส.
จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 มีการศึกษาระดับ ปวช. จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 และน้อย
ที่สุด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001 10,000 บาท จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 และน้อยที่สุด มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 และมีอาชีพค้าขาย จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 อาชี พเลี้ยง
สัตว์ จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 อาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 และน้อย
ที่สุดมีอาชีพรับราชการ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 7
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
โดยภาพรวม พบว่า ค่ า เฉลี่ ย การมี ส่ วนร่ ว มในการพัฒนาชุ ม ชน อยู่ใ นระดับปานกลาง
(  =3.25) เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ด้านที่มีส่วนร่ วมมาก
คือ ด้านการดาเนินงาน (  =3.41, S.D.= 1.04) สาหรับค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ที่
อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านการติดตามประเมินผล (  =3.36, S.D.= 0.87) รองลงมา คือ ด้านการ
วางแผนตัดสิ นใจ (  =3.08, S.D.= 0.99) และด้านการรับผลประโยชน์ (  =3.08, S.D.= 0.99)
ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ โดยภาพรวม พบว่า มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่ อ
พิจารณารายประเด็ น พบว่า ท่ า นมี ส่วนร่ วมในการรั บทราบนโยบาย แผนงานและการใช้จ่า ย
งบประมาณของชุมชน (  =3.26, S.D.= 1.09) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการคัดเลือกโครงการ
หรื อกิจกรรม พัฒนากับชุมชนกับคณะกรรมการชุ มชน(  =3.26, S.D.= 0.99) ท่านมีส่วนร่ วมในการ
ออกเสี ยงสนับสนุ น โครงการแก้ไขปั ญหาของชุ มชน(  =3.15, S.D.= 0.96) ท่านมีส่วนร่ วมในการ
วิเคราะห์สาเหตุข องปั ญหาในการพัฒนาชุ มชน(  =3.14, S.D.= 0.95) ท่า นมี ส่วนร่ วมในการ
จัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่วนของปั ญหาเพื่อกาหนดเป็ นโครงการแก้ไขปั ญหาของชุ มชน
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(  =3.08, S.D.= 1.08) ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุ มจัดทาแผนพัฒนาชุ มชนร่ วมกับเพื่อนในชุ มชน
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ (  =3.04, S.D.= 0.97) ท่านมีส่วนร่ วมในการสารวจความต้องการใน
เรื่ องต่างๆ ของชุ มชน (  =3.01, S.D.= 1.05) และ ท่านได้ให้ขอ้ มูลต่างๆในชุ มชนของท่าน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรื อ โครงการที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชน (  =2.91,
S.D.= 1.05) ส่ วนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านร่ วมปรึ กษาหรื อพิจารณาโครงการต่างๆ ที่อาจเกิด
ปั ญหาต่อชุมชน (  =3.48, S.D.= 0.94
ด้านการดาเนิ นงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (  =3.41, S.D.= 1.04) ดังนี้
ท่านมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ อันดีกบั ชุ มชน (  =4.04, S.D.= 0.68) ท่านมีส่วนร่ วม
ในการคัดเลือกตัวแทนเข้ามา เป็ นผูน้ าในการดาเนิ นกิจกรรมของชุ มชน (  =3.43, S.D.= 0.83) ท่าน
มีส่วนร่ วมที่จะปรับเปลี่ ยนวิธีการดาเนิ นกิจกรรมพัฒนา ต่างๆ ให้เหมาะสมกับชุ มชนได้ (  =3.42,
S.D.= 0.85) และ ท่านมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนาชุ มชน เช่ น ร่ วมประชุ มร่ วมเป็ น
กรรมการ วันสาคัญทางศาสนา ฯลฯ (  =3.57, S.D.= 1.03) และเมื่อพิจารณารายประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานกองทุน หมู่บา้ นของชุ มชน (  =3.38,
S.D.= 0.87) รองลงมา คื อ ท่านมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานพัฒนาตลอดจนส่ งเสริ มอาชี พของ
ประชาชนในชุมชน (  =3.37, S.D.= 0.99) ท่านมีส่วนร่ วมในการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนิ นงาน
พัฒนาของชุมชน (  =3.27, S.D.= 0.86) ท่านมีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหาของชุ มชนด้วยวิธีดาเนิ นการ
ต่าง ๆ (  =3.19, S.D.= 0.88) และท่านมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน (  =3.04,
S.D.= 0.96)
ด้านการรั บผลประโยชน์ โดยภาพรวม พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.08,
S.D.= 0.99) คือ ท่านภาคภูมิใจ เมื่อโครงการต่างๆก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตัวท่านและคนส่ วนใหญ่
ของชุมชน (  =3.22, S.D.= 1.08) ท่านมีความรู ้มากขึ้นจากการเข้าร่ วมกิจกรรม ด้านการพัฒนาชุมชน
(  =3.19, S.D.= 0.89) ชุ มชนของท่านมีการพัฒนามากขึ้นเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป (  =3.14, S.D.=
1.02) ท่ า นมี ส่วนร่ วมในการได้รับ ประโยชน์ จากกิ จกรรมหรื อโครงการพัฒนาชุ ม ชน (  =3.11,
S.D.= 1.01) ท่านและคนในชุ มชนมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนจาก กิจกรรมหรื อโครงการพื้นฐานที่ดี เช่น
ถนน ไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศัพท์ (  =3.06, S.D.= 1.11) ท่านได้รับประโยชน์จากากรจัดการปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับหน่วยงานที่จะทาให้ชุมชนปลอดภัยจากภาวะแวดล้อมเป็ นพิษ (  =2.91, S.D.=
1.07) ท่านมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปั ญหาในชุ มชน (  =2.85, S.D.= 1.10)
และท่านได้รับประโยชน์จาการที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการโดยได้รับการยอมรับ
นับถือจากชาวบ้านเพิ่มขึ้น(  =2.69, S.D.= 1.14) ส่ วนค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านมีส่วนร่ วม
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ดาเนินกิจกรรมของชุมชนทาให้ มีการพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีกนั มากขึ้น (  =3.55 , S.D.=
1.03
ด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.36, S.D.=
0.87) ดังนี้ ท่านมี ส่วนร่ วมผลักดันให้องค์กรอื่ นๆ ติดตาม ควบคุม กากับและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของชุ มชน (  =3.26, S.D.= 1.04) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการสอบถามความ
คิดเห็น ของชุมชนเพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมินผล (  =3.18, S.D.= 1.08) ท่านมีส่วนร่ วมเข้าไป
ปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน(  =3.16, S.D.= 1.05) ท่านศึกษาผล
การดาเนินงานของโครงการที่ เกี่ยวกับการพัฒนาชุ มชนอย่างสม่าเสมอ (  =3.14, S.D.= 0.97) และ
ท่านมีส่วนร่ วมในการติดตามปฏิ บตั ิงานให้ เป็ นไปตามแผนและโครงการเพื่อแก้ไขปั ญหา ของ
ชุ มชน (  =3.08, S.D.= 1.07) ส่ วนที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก คื อ ท่านให้ความสนใจเกี่ ยวกับ
งบประมาณ การเงิ นต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการพัฒนาของชุ มชน (  =3.72, S.D.= 0.99)
รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบผลการ ปฏิบตั ิงานตามแผนและและโครงการพัฒนา
ของชุ มชน (  =3.64, S.D.= 0.97) ท่านมีส่วนร่ วมในการติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุ มชน
(  =3.57, S.D.= 1.13) และ ท่านนาปั ญหาหรื ออุปสรรคที่พบเห็นในการทากิจกรรมมารายงานให้
เจ้าหน้าที่โครงการหรื อคณะกรรมการชุมชนทราบ (  =3.49, S.D.= 1.10)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระ
พุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดาเนิ นงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการติดตามประเมินผล
ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ ม
พระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า เพศที่ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดาเนิ นงาน ด้านการรับผลประโยชน์
และด้านการติดตามประเมินผล
ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า อายุที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ในด้านการ
ดาเนิ นงาน และด้า นการรั บ ผลประโยชน์ ยกเว้น การมี ส่ วนร่ ว มในการพัฒนาชุ ม ชน ด้า นการ
วางแผนตัดสิ นใจ และด้านการติดตามประเมินผล ในอายุที่ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
ในด้านการดาเนิ นงาน และ ด้านการติดตามประเมินผล ยกเว้น การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
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ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ และด้านการรับผลประโยชน์ ในระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐาน การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ ม
พระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า รายได้ต่อเดื อน ที่ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชน ในด้านการรับผลประโยชน์ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการ
ดาเนินงาน ด้านการติดตามประเมินผล มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า อาชี พที่ต่างกัน การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชน ไม่มีความแตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดาเนินงาน
ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล

ออิปรายผล
ประชาชนชุ มชนตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา จานวน375
คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 58 มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36 มี
การศึกษาต่ากว่า ปวช.จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001 - 10,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 23 และมีอาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 26
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ ยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ตาบลพระพุ ทธ เรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้า นการติ ดตามประเมิ นผล รองลงมา คื อ ด้านการวางแผน
ตัดสิ นใจ และด้านการรับผลประโยชน์ ยกเว้น ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนตาบลพระ
พุทธ มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก คือ ด้านการดาเนิ นงาน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุ มชนตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิชยั ปราบใหญ่ (2555) การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของชุมชนแป้ นทองสัมพันธ์ เขตคลอง
สามวา กรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ ยการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของชุ มชนแป้ นทอง
สัมพันธ์ เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคล
แตกต่างกัน โดยภาพรวม ปรากฏว่า เพศที่ต่างกันมี ผลต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
ชุมชนแป้ นทองสัมพันธ์ดา้ นการเสนอปั ญหา ด้านการรับผลประโยชน์ทางการพัฒนา และด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน ส่ วนอายุที่ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่ วมเฉพาะ
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ด้ า นการเสนอปั ญ หา ส าหรั บ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ วมเฉพาะด้ า นการรั บ
ผลประโยชน์ทางการพัฒนา สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วม ในทุก ๆ ด้าน ส่ วน
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม ในทุก ๆ ด้าน และสาหรับอาชี พที่ต่างกันมีผลต่อ
การมี ส่วนร่ วมด้านการเสนอปั ญหา ด้านการรับผลประโยชน์ทางการพัฒนา และด้านการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัสสุ รีย ์ คูณกลาง (2546:7983) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของ คณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนา
เมื องน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน เทศบาลนครขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น พบว่า การมี ส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการชุมชน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสิ นใจ การดาเนินงาน การรับ ผลประโยชน์ และการ
ประเมินผล ในการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับ ปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของรั ฐพงศ์ บุ ญญานุ วตั ร (2551) ศึ ก ษาเรื่ อง การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
ประชาชนในชุ มชนเขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนในชุ มชน เขตดุ สิต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 388 คน ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง มีกลุ่มอายุต้ งั 18-28 ปี มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่ วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชี พ แต่มีสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกับ กลุ่มที่
ประกอบอาชีพรับจ้าง มีระดับรายได้อยูร่ ะหว่าง 3,000 - 6,000 บาท และมีระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยใน
ชุ ม ชนตั้ง แต่ 10 ปี ขึ้ น ไป การมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ ม ชนของประชาชนเขตดุ สิ ต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เรี ยง ตามลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมการรับผลประโยชน์ ด้าน
การมีส่วนร่ วมการ ดาเนินงาน ด้านการมีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจ และด้านการมีส่วนร่ วมการติดตาม
ประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจยั ของเสริ มพงษ์ อยูโ่ ต (2551:76-78) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชน เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุ มชนของประชาชนอยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับปาน
กลางทั้งหมด และด้านที่ประชาชนมีส่วน ร่ วมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการรับผลประโยชน์ รองลงมา
เป็ นด้านการตัดสิ นใจ และด้านที่มีส่วนร่ วมของ ประชาชนน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการดาเนินงาน เมื่อ
เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ ประชาชนตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ
รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชน และอาชี พที่แตกต่าง กันของประชาชน มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุ มชนไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ และระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุ มชนแตกต่างกันในด้านการตัดสิ นใจ และด้านการดาเนิ นงานไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภา ชู
กิตติกุล (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุ มชนในเขต
เทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมอยู่ในระดับต่ า โดยประชาชนมีส่วนร่ วมในด้านการดาเนิ นงานในระดับ
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ปานกลาง ด้านการตัดสิ นใจและด้านการประเมินผลอยูใ่ นระดับต่า ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุ มชนในเขตเทศบาลนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่
เพศ รายได้ ระยะเวลาที่ อาศัย อยู่ใ นชุ มชน ไม่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณี จันทร์ ไ ทย (2546:
บทคัดย่อ) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ ม ชนในตาบล
กระเบื้องนอก อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า
1. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนชนบทของประชาชนในตาบลกระเบื้องนอกด้านการ
ดาเนิ นงานของชุ มชนอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วน
ร่ วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของ
ชุมชน
2. การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนชนบทของประชาชนใน
ตาบลกระเบื้ องนอก พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ได้แก่ การรับรู ้ ข่าวสาร
จากภายนอกการเข้าถึงระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา และรายได้ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานของชุมชน ได้แก่ การรับรู ้ข่าวสารจากภายนอก รายได้ จานวนกลุ่มที่เป็ นสมาชิ กในสังคม
อายุ และการเข้าถึงระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา ได้แก่ การรับรู ้ข่าวสารจากภายนอก การเข้าถึงระบบข้อมูลเพื่อพัฒนา และระยะเวลา
ที่อาศัยในชุมชน ปั จจัยที่มีต่อ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของชุ มชน ได้แก่ การ
รั บรู ้ ข่ าวสารจากภายนอก การเข้าถึ ง ระบบข้อมู ลเพื่ อการพัฒนา ระยะเวลาที่ อาศัยในชุ มชนและ
รายได้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สาวิตรี ทองยิม้ (2550:80-82) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชนของ คณะกรรมการหมู่บา้ น ตาบลหนองประดู่ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า คณะกรรมการ หมู่บา้ นส่ วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการหมู่บา้ นอยูใ่ น ระดับมาก ในขณะที่เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
เช่นเดียวกัน เมื่อเรี ยงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านค้นหา
และสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการติดตามปละประเมินผล และด้านการดาเนินงาน เมื่อ
เปรี ยบเทียบจาแนกตาม ลักษณะส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และสถานภาพการ
สมรส ส่ งผลต่อการมีส่วน ร่ วมในการพัฒนาชุ มชนที่แตกต่างกัน คือระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่
ในหมู่บา้ น ตาแหน่ง และการ เป็ นสมาชิกกลุ่ม ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและหน้า ที่ ข อง คณะกรรมการหมู่ บ ้า นและการมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนของ
คณะกรรมการในภาพรวมไม่มี ความสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านไม่มีความสัมพันธ์กนั
เช่นเดียวกัน
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การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนต าบลพระพุ ท ธ อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า เพศและอาชี พที่ แตกต่า งกัน มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดาเนิ นงาน ด้านการรับผลประโยชน์
และด้านการติดตามประเมินผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิชยั ปราบใหญ่ (2555) การมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาชุ ม ชนของชุ ม ชนแป้ นทองสัมพันธ์ เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี เพศที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การมี ส่ วนร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนของชุ ม ชนแป้ นทอง
สั ม พัน ธ์ ด้า นการเสนอปั ญ หา ด้า นการรั บ ผลประโยชน์ ท างการพัฒ นา และด้า นการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน ส่ วนอายุที่ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่ วมเฉพาะด้านการ
เสนอปั ญ หา ส าหรั บ การศึ ก ษาที่ ต่า งกัน มี ผ ลต่ อการมี ส่ วนร่ วมเฉพาะด้า นการรั บ ผลประโยชน์
ทางการพัฒนา สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วม ในทุก ๆ ด้าน ส่ วนรายได้ต่อเดือนที่
ต่างกันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม ในทุก ๆ ด้าน และสาหรับอาชี พที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ด้านการเสนอปั ญหา ด้านการรับผลประโยชน์ ทางการพัฒนา และด้านการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนิ นงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐพงศ์ บุญญานุ วตั ร (2551) ศึกษาเรื่ อง
การมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาชุ ม ชนของประชาชนในชุ ม ชนเขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร
การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน จาแนกตาม เพศ พบว่า ประชาชน
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน โดยภาพรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชน ต าบลพระพุ ท ธ อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
นครราชสี ม า โดยภาพรวม พบว่า อายุ แ ละอาชี พ ที่ ต่ า งกัน ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ในด้า นการ
ดาเนิ นงาน และด้า นการรั บ ผลประโยชน์ ยกเว้น การมี ส่ วนร่ ว มในการพัฒนาชุ ม ชน ด้า นการ
วางแผนตัดสิ นใจ และด้านการติดตามประเมินผล ในอายุที่ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐพงศ์ บุญญานุ วตั ร (2551)
ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของประชาชนในชุ มชนเขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตาม อาชีพ พบว่า ประชาชนมีความแตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนโดยรวม ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจ และด้าน
การมีส่วน ร่ วมการรับผลประโยชน์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน
ด้านการมี ส่ วนร่ วมการดาเนินงาน และด้านการมีส่วนร่ วมการติดตามประเมินผล ไม่แตกต่างกัน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชน ต าบลพระพุ ท ธ อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
นครราชสี ม า โดยภาพรวม พบว่า การศึ กษาและรายได้ต่อเดื อน ที่ ต่างกัน การมี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุ มชนตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดาเนิ นงาน ด้านการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐพงศ์ บุญญานุ วตั ร (2551) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุ มชนของประชาชนในชุ มชนเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม อาชี พ พบว่า
ประชาชนมีความแตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วน ร่ วมการตัดสิ นใจ
ด้านการมีส่วนร่ วมการดาเนินงาน และด้านการมีส่วนร่ วมการติดตามประเมินผล มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านการมีส่วนร่ วมการรับ ผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน

ข้ อเภสนอแนะ
ข้ อเภสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ควรปรั บปรุ งการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ
จังหวัดนครราชสี มา ในด้านการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมหรื อโครงการโดยได้รับการยอมรับ
นับถือจากชาวบ้านเพิ่มขึ้น
2. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปั ญหาในชุมชน
3. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับหน่ วยงานที่จะทา
ให้ชุมชนปลอดภัยจากภาวะแวดล้อมเป็ นพิษ สร้ างกิ จกรรมหรื อโครงการพัฒนาชุ มชนสม่ าเสมอ
มากขึ้น
ข้ อเภสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกับ ชุ ม ชนที่ อ ยู่ใ นเขตพื้ นที่ อื่น ๆ เพื่ อน าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ม า
ปรับปรุ งและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาในด้านของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อจะได้รับทราบอุปสรรคในการทางานเพื่อหา
หนทางแก้ไข อันจะนาไปสู่ แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่ วมของประชาคมหมู่บา้ นต่อไป
3. ควรศึกษาวิจยั ในรู ปแบบเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วม ในการ
พัฒนาชุ มชนโดยการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่าง ว่ามี ปั จจัยใดที่
ส่ งผลหรื อมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมเพื่อเปรี ยบเทียบกับการวิจยั เชิงปริ มาณ
4. ควรศึ กษารู ปแบบและวิธีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อจะได้รู้
รู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนต่อไป

