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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์ ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบล
พระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา และเปรียบเทียบระดบั การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยการวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา
จากความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 375 คน โดยเลือกวิธีวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) การรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถาม  ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ผลการศึกษา พบวา่  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านการ
วางแผนตดัสินใจ ดา้นการับผลประโยชน์ และดา้นการติดตามประเมินผล ยกเวน้ดา้นการด าเนินงาน มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลแตกต่างกนัในทุกดา้น เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผนตดัสินใจและดา้นการรับผลประโยชน์ มีความแตกกนักบั
อาย ุการศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการด าเนินงาน พบว่า รายไดมี้ผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการติดตามประเมินผล พบว่า อายุ และรายได ้มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อูมหิลงั 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการจดัระเบียบการบริหารราชการแผน่ดินออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การ

บริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ส าหรับการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการบริหารท่ีรัฐบาลกระจายอ านาจให้ประชาชนใน 
ทอ้งถ่ินบริหารงานเพื่อแกไ้ขปัญหาและให้บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัจจุบนัมี 5 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล และการปกครอง 
รูปแบบพิเศษ ประกอบดว้ยกรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

การบริหารการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการบริหารงานรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการบริหารงาน 
หรือองคก์รใด ๆ ก็ตามไม่วา่จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหน จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือในการ 
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานหรือองคก์รนั้น ๆ เทคนิคหรือวิธีการ 
ท่ีจะน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายก็คือ ใชว้ิธีประสานงานและการควบคุมเพื่อให้กระบวนการด าเนินงาน การใชค้น การใช ้
เงิน และการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยา่งไรก็ตาม การประสานงาน 
และการควบคุม จะตอ้งตั้งอยู่บนหลกัประโยชน์ร่วมกนัเพื่อช่วยให้เกิดความประหยดั ลดความ 
ขดัแยง้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัในการท างานดว้ยเหตุน้ี การบริหารงานทอ้งถ่ินจึงได้พยายามท่ีจะ 
ส่งเสริมสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามหลกัท่ีวา่ 
คนในทอ้งถ่ินยอ่มจะรู้สภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุด (ภทัวุธ ศรีหมอกเมฆ, 
2551:2) 

ในอดีตประชาชนมีบทบาทน้อยในการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของ 
ตนเอง แต่หลงัจากท่ีมีการเรียกร้องประชาธิปไตยในกลุ่มของประชาชนมากข้ึน บทบาทของ 
ประชาชนหรือผูน้ าชุมชนท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการปกครองทอ้งถ่ินหรือการบริหารจดัการในการ 
พฒันาชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง เร่ิมปรากฏชดัเชนตามล าดบั และจะเห็นได้จากในปัจจุบนั 
ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยการพฒันา เศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครองในชุมชนหรือ 
ทอ้งถ่ินตนเองมากข้ึนกวา่ในอดีต 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ไวใ้นส่วนท่ี 10 วา่ดว้ยแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 รัฐตอ้ง 
ด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ 
ทอ้งถ่ิน การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจดัท า 
บริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดบัในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตาม  
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สาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แข็งในการทางเมือง 
และจดัให้มีกฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม 
สาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะ 
เครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและสนองความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี การ 
ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม  (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550:62-64) 
แนวความคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ กระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้อ านาจใน การ
ปกครองร่วมกนัทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ิน ตามหลกัการท่ีว่าถา้อ านาจการ 
ปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้ รัฐบาลของทอ้งถ่ินก็ยอ่มเป็นรัฐบาลของประชาชน โดย 
ประชาชน และเพื่อประชาชน (Daniel อา้งถึงใน ววิฒัน์ เอ่ียมไพรวนั, 2546:52)  

ปัจจุบนัรัฐบาลให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยให ้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพฒันา เร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมใน 
การคน้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบและติดตามผล และการมีส่วนรวมในการรับผลประโยชน์ ฯลฯ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนก าลงัเป็นกระแสท่ีไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ท่ีผ่านมาพบวา่อุปสรรคและปัญหาของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการกระจาย 
อ านาจท่ีส าคญัประการหน่ึงก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีส่วนรวมทางการเมือง 
(โกวิทย ์ พวงงาม, 2544:188) รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายท่ีจะปรับปรุงรูปแบบการปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินให้มีความเป็นประชาธิปไตย มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั 
ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงจูงใจใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการชุมชน
ในลกัษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ น าไปสู่การพฒันาท่ีตรงเป้าหมาย เกิด ความชอบธรรมอนั
น ามาซ่ึงประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัถือไดว้า่ เป็นการ เร่ิมตน้ให้ประชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการพฒันาทอ้งถ่ินและชุมชนท่ีส าคญัอีก ดว้ย 

แนวทางการพฒันาชุมชนตอ้งเป็นไปอยา่งครบวงจรและสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ด าเนินงาน
พฒันาทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามยั และจิตใจไปพร้อมกนั โดยการ เน้นให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพึ่งตนเอง ในการพฒันาน าเอา ความหมายของ
ความจ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) มาปรับปรุงใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน โดยมี ส านกันโยบาย
และแผนกรุงเทพมหานครเป็นผูร่้างนโยบาย ก าหนดแผนแม่บทและเสนอทางเลือก ในการพฒันา
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ชุมชนแก่คณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีส านักพฒันาชุมชนเป็นผูรั้บผิดชอบใน การ
ด าเนินงานปรับปรุงชุมชนทั้งหมด  

เพื่อมิให้การพฒันาท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปท าลายสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆและให้การพฒันา 
ชุมชนเมืองมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางดงักล่าว จึงส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งองคก์รชุมชน 
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพฒันาชุมชนของตนเอง  ซ่ึงแต่เดิมโดยทัว่ไปนั้นยงัขาด 
หน่วยงานองค์กรประชาชนท่ีเป็นตวัแทนในการประสานงานการพฒันาจากภาครัฐมาสู่ประชาชน 
ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนคณะกรรมการหมู่บา้น(กม.) ของชนบท เพื่อให้การด าเนินการจดัตั้งชุมชน
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด (ส านกังานพฒันาชุมชน กรุงเทพมหานคร, 2544, 51-58)   
       การมีส่วนร่วมเป็นส่ิงส าคัญทั้งจากภายในคนในชุมชนและจากส่วนต่างๆ ของสังคม
ภายนอกและท่ีส าคญัก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน การบริหารงาน การด าเนินการใดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่อมจะส่งผลกระทบถึงชุมชน กระทบถึงองค์กรใกล้เคียงหรือหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่างๆ และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
องค์กรการบริหารส่วนต าบลจึงต้องมีความร่วมมือและประสานผูท่ี้ได้รับผลกระทบเหล่านั้นท่ี
เรียกว่า พหุภาดี หรือ ประชาชน มีเป้าหมายท่ีจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรกลาง
ของการพฒันาต าบล ซ่ึงถือว่าเป็นแนวทางหน่ึงของการพฒันาท่ีส าคญัและมีความสอดคล้องกบั
สภาพการณ์ปัจจุบนัของประเทศท่ีจะตอ้งอาศยั การร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายในการพฒันาประเทศ เป็น
การระดมทรัพยากรก าลงัคน และภูมิปัญญาความคิดของคนในชุมชนร่วมมือกนัในการคน้หาปัญหา
สาเหตุตลอดจนเสนอปัญหาต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไดท้ราบและร่วมในการตดัสินใจเลือก
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ในการด าเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการและร่วมในการ
ประเมินผลงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในแต่ละชุมชนและแต่
ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของกระบวนการมีส่วนร่วม 
เพราะสามารถท่ีจะน าไปพฒันากระบวนการก าหนดนโยบาย และร่วมตดัสินใจผลกัดนันโยบาย
สาธารณะท่ีส าคญัๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน  
 จากแนวทางพฒันาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยั มีความสนใจท่ีจะศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงแต่ละชุมชนมีสภาพ
ปัญหาพื้นฐานปรากฏ ชดัเจนแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการพฒันา
ชุมชนของตนเองซ่ึงใน ปัจจุบนัพบวา่ แต่ละชุมชนยงัมีปัญหาและอุปสรรคในการการบริหารจดัการ
ท่ีจะส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการมีส่วนร่วมของประชาคมท่ีชดัเจนใน
การน าขอ้มูลไปใช้ในการส่งเสริมการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บา้นในการพฒันา
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ทอ้งถ่ิน ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนหรือตวัแทนของประชาชนทั้งในรูปส่วน
บุคคล กลุ่มคน ในรูปแบบต่าง ๆ เขา้ไปมีส่วนร่วมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา การตดัสินใจ การด าเนินการ และการประเมินผล เพื่อตอ้งการทราบถึงปัญหา  ขอ้เสนอแนะ 
แนวทางการแกไ้ขท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของ
ทางราชการ จะไดน้ าขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปปรับปรุงและส่งเสริมการพฒันาชุมชน ต าบล
พระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อนัจะส่งผลให้
เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืสามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดต้รงตามสภาพของปัญหา และตรงตามความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
           1.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 
    2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา  
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา เป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ท่ี ต  าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 5,942 คน เป็นชาย 2,870 คน หญิง 3,072 คน (ท่ีมา: ขอ้มูลของ
ส านกัทะเบียนราษฎร์ ของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เดือน เมษายน 2556) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ จ านวน 5,942 คน โดยใช้ตารางการสุ่มของ Taro 
Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 374.77 คน (เก็บตวัอยา่งจ านวน 
375 คน) และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างโดยแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตาม
จ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 

จากสูตร n = 
21 Ne

N
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โดย n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 e = ความคลาดเคล่ือนของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญั 
 

แทนค่า n = 
 205.0942,51

942,5


 

 n = 374.77 

 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 375 คน 

 

การสร้างเภคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 
ระดบั (Rating scale) โดยก าหนดเกณฑ ์คะแนนการประมาณค่าดงัน้ี  

คะแนน 5 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
ขั้นตอนการสร้างเภคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมขอ้มูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีท า

การวจิยัแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาเพื่อนิยามศพัทใ์ห้ครอบคลุม
กรอบความมุ่งหมายของงานวจิยั เพื่อน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัท าแบบสอบถาม 
3.  น าแบบสอบถามท่ีจดัท าเสร็จแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และ

ท าการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าไปวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.89 
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สรุปผล 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ 
ผลการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 58 เป็น

เพศชาย 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 36  
รองลงมา มีอายอุยูร่ะหวา่ง 46 ปี ข้ึนไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี 
จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี จ านวน 69  คน คิดเป็นร้อยละ 18 
มีการศึกษาต ่ากว่า ปวช.จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดบั ปวส. 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23 มีการศึกษาระดบั ปวช. จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และนอ้ย
ท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,001 - 
10,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และนอ้ยท่ีสุด มีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีอาชีพคา้ขาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 26 อาชีพเล้ียง
สัตว ์จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17 อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และนอ้ย
ท่ีสุดมีอาชีพรับราชการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7 

ตอนที ่2  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 
 โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.25) เม่ือแยกพิจารณารายดา้น พบวา่ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ดา้นท่ีมีส่วนร่วมมาก 
คือ ดา้นการด าเนินงาน ( =3.41, S.D.= 1.04) ส าหรับค่าเฉล่ีย การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ท่ี
อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการติดตามประเมินผล ( =3.36, S.D.= 0.87) รองลงมา คือ ดา้นการ
วางแผนตดัสินใจ ( =3.08, S.D.= 0.99) และดา้นการรับผลประโยชน์ ( =3.08, S.D.= 0.99) 

ด้านการวางแผนตดัสินใจ โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการรับทราบนโยบาย แผนงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของชุมชน ( =3.26, S.D.= 1.09) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือกโครงการ
หรือกิจกรรม พฒันากบัชุมชนกบัคณะกรรมการชุมชน( =3.26, S.D.= 0.99) ท่านมีส่วนร่วมในการ
ออกเสียงสนบัสนุน โครงการแกไ้ขปัญหาของชุมชน( =3.15, S.D.= 0.96) ท่านมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการพฒันาชุมชน(  =3.14, S.D.= 0.95) ท่านมีส่วนร่วมในการ
จดัล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนของปัญหาเพื่อก าหนดเป็นโครงการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
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( =3.08, S.D.= 1.08) ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมจดัท าแผนพฒันาชุมชนร่วมกบัเพื่อนในชุมชน
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ( =3.04, S.D.= 0.97) ท่านมีส่วนร่วมในการส ารวจความตอ้งการใน
เร่ืองต่างๆ ของชุมชน ( =3.01, S.D.= 1.05) และ ท่านไดใ้ห้ขอ้มูลต่างๆในชุมชนของท่าน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาคดัเลือกกิจกรรมหรือ โครงการท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาชุมชน ( =2.91, 
S.D.= 1.05) ส่วนค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านร่วมปรึกษาหรือพิจารณาโครงการต่างๆ ท่ีอาจเกิด
ปัญหาต่อชุมชน ( =3.48, S.D.= 0.94 
 ดา้นการด าเนินงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( =3.41, S.D.= 1.04) ดงัน้ี 
ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ อนัดีกบัชุมชน ( =4.04, S.D.= 0.68) ท่านมีส่วนร่วม
ในการคดัเลือกตวัแทนเขา้มา เป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน ( =3.43, S.D.= 0.83) ท่าน
มีส่วนร่วมท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินกิจกรรมพฒันา ต่างๆ ให้เหมาะสมกบัชุมชนได ้( =3.42, 
S.D.= 0.85) และ ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการพฒันาชุมชน เช่น ร่วมประชุมร่วมเป็น
กรรมการ วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ ( =3.57, S.D.= 1.03) และเม่ือพิจารณารายประเด็น ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุน หมู่บา้นของชุมชน ( =3.38, 
S.D.= 0.87) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาตลอดจนส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน ( =3.37, S.D.= 0.99) ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัเกณฑ์การด าเนินงาน
พฒันาของชุมชน ( =3.27, S.D.= 0.86) ท่านมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชนดว้ยวิธีด าเนินการ
ต่าง ๆ ( =3.19, S.D.= 0.88) และท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ( =3.04, 
S.D.= 0.96) 
 ดา้นการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.08, 
S.D.= 0.99) คือ ท่านภาคภูมิใจ เม่ือโครงการต่างๆก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตวัท่านและคนส่วนใหญ่
ของชุมชน ( =3.22, S.D.= 1.08) ท่านมีความรู้มากข้ึนจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการพฒันาชุมชน 
( =3.19, S.D.= 0.89) ชุมชนของท่านมีการพฒันามากข้ึนเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ( =3.14, S.D.= 
1.02) ท่านมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมหรือโครงการพฒันาชุมชน ( =3.11, 
S.D.= 1.01) ท่านและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจาก กิจกรรมหรือโครงการพื้นฐานท่ีดี เช่น 
ถนน ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท ์( =3.06, S.D.= 1.11) ท่านไดรั้บประโยชน์จากากรจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัหน่วยงานท่ีจะท าให้ชุมชนปลอดภยัจากภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ ( =2.91, S.D.= 
1.07) ท่านมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์จากการแกไ้ขปัญหาในชุมชน ( =2.85, S.D.= 1.10) 
และท่านไดรั้บประโยชน์จาการท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการโดยไดรั้บการยอมรับ
นบัถือจากชาวบา้นเพิ่มข้ึน( =2.69, S.D.= 1.14) ส่วนค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีส่วนร่วม
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ด าเนินกิจกรรมของชุมชนท าให ้มีการพบปะสังสรรคส์ร้างความสามคัคีกนัมากข้ึน ( =3.55 , S.D.= 
1.03 
 ดา้นการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.36, S.D.= 
0.87) ดงัน้ี ท่านมีส่วนร่วมผลกัดนัให้องค์กรอ่ืนๆ ติดตาม ควบคุม ก ากบัและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของชุมชน ( =3.26, S.D.= 1.04) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถามความ
คิดเห็น ของชุมชนเพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมินผล ( =3.18, S.D.= 1.08) ท่านมีส่วนร่วมเขา้ไป
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน( =3.16, S.D.= 1.05) ท่านศึกษาผล
การด าเนินงานของโครงการท่ี เก่ียวกบัการพฒันาชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ ( =3.14, S.D.= 0.97) และ
ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามปฏิบติังานให้ เป็นไปตามแผนและโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา ของ
ชุมชน ( =3.08, S.D.= 1.07) ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านให้ความสนใจเก่ียวกบั
งบประมาณ การเงินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันาของชุมชน ( =3.72, S.D.= 0.99) 
รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการ ปฏิบติังานตามแผนและและโครงการพฒันา 
ของชุมชน ( =3.64, S.D.= 0.97) ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 
( =3.57, S.D.= 1.13) และ ท่านน าปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบเห็นในการท ากิจกรรมมารายงานให ้
เจา้หนา้ท่ีโครงการหรือคณะกรรมการชุมชนทราบ ( =3.49, S.D.= 1.10) 

ตอนที ่3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบั การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระ
พุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการด าเนินงาน ดา้น
การรับผลประโยชน์ ดา้นการติดตามประเมินผล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า เพศท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ดงัน้ี ดา้นการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรับผลประโยชน์ 
และดา้นการติดตามประเมินผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม พบวา่ อายุท่ีต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั ในดา้นการ
ด าเนินงาน และด้านการรับผลประโยชน์ ยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ด้านการ
วางแผนตดัสินใจ และดา้นการติดตามประเมินผล ในอายุท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั 
ในดา้นการด าเนินงาน และ ดา้นการติดตามประเมินผล ยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
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ดา้นการวางแผนตดัสินใจ และดา้นการรับผลประโยชน์ ในระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า รายได้ต่อเดือน ท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน ในดา้นการรับผลประโยชน์ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการ
ด าเนินงาน ดา้นการติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม และรายดา้น พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนั การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชน ไม่มีความแตกต่างกนัในทุกดา้น คือ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการด าเนินงาน 
ดา้นการรับผลประโยชน์ และดา้นการติดตามประเมินผล 
 

ออิปรายผล 
 ประชาชนชุมชนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน375 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 มี
การศึกษาต ่ากวา่ ปวช.จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,001 - 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 23 และมีอาชีพคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 26  
 ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
นครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของกลุ่มตวัอย่างมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือแยกพิจารณารายดา้น พบว่า การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
ต าบลพระพุทธ เรียงตามล าดับดังน้ี ด้านการติดตามประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการวางแผน
ตดัสินใจ และดา้นการรับผลประโยชน์ ยกเวน้ ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนต าบลพระ
พุทธ มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก คือ ดา้นการด าเนินงาน แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วิชยั ปราบใหญ่ (2555) การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของชุมชนแป้นทองสัมพนัธ์ เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของชุมชนแป้นทอง
สัมพนัธ์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั โดยภาพรวม ปรากฏว่า เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
ชุมชนแป้นทองสัมพนัธ์ดา้นการเสนอปัญหา ดา้นการรับผลประโยชน์ทางการพฒันา และดา้นการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนอายุท่ีต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมเฉพาะ
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ด้านการเสนอปัญหา ส าหรับการศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมเฉพาะด้านการรับ
ผลประโยชน์ทางการพฒันา สถานภาพสมรสท่ีต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วม ในทุก ๆ ดา้น ส่วน
รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ในทุก ๆ ดา้น และส าหรับอาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมดา้นการเสนอปัญหา ดา้นการรับผลประโยชน์ทางการพฒันา และด้านการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภสัสุรีย ์คูณกลาง (2546:79-
83) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการชุมชน ในการพฒันา
เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น พบว่า การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การด าเนินงาน การรับ ผลประโยชน์ และการ
ประเมินผล ในการพฒันาเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน ในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบั ปานกลาง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของรัฐพงศ์ บุญญานุวตัร (2551) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
ประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนในชุมชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 388 คน ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง มีกลุ่มอายุตั้ง 18-28 ปี มีระดบัการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ แต่มีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบั กลุ่มท่ี
ประกอบอาชีพรับจา้ง มีระดบัรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 3,000 - 6,000 บาท และมีระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัใน
ชุมชนตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เรียง ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ ดา้น
การมีส่วนร่วมการ ด าเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมการติดตาม
ประเมินผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสริมพงษ ์อยูโ่ต (2551:76-78) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของประชาชน เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พบวา่ การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนของประชาชนอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัปาน
กลางทั้งหมด และดา้นท่ีประชาชนมีส่วน ร่วมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการรับผลประโยชน์ รองลงมา 
เป็นดา้นการตดัสินใจ และดา้นท่ีมีส่วนร่วมของ ประชาชนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินงาน เม่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ ประชาชนตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ 
รายได ้ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน และอาชีพท่ีแตกต่าง กนัของประชาชน มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุ และระดบัการศึกษาท่ี แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนแตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจ และดา้นการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภา ชู
กิตติกุล (2544: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนในเขต
เทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวม 
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอยู่ในระดบัต ่า โดยประชาชนมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินงานในระดบั



12 

ปานกลาง ดา้นการตดัสินใจและดา้นการประเมินผลอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันาชุมชนในเขตเทศบาลนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดแ้ก่ 
เพศ รายได้ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ มณี จนัทร์ไทย (2546: 
บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในต าบล
กระเบ้ืองนอก อ าเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่   
 1.  การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนชนบทของประชาชนในต าบลกระเบ้ืองนอกดา้นการ
ด าเนินงานของชุมชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานของ
ชุมชน 
 2.  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนชนบทของประชาชนใน
ต าบลกระเบ้ืองนอก พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสาร
จากภายนอกการเขา้ถึงระบบขอ้มูลเพื่อการพฒันา และรายไดปั้จจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของชุมชน ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารจากภายนอก รายได ้จ  านวนกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกในสังคม 
อาย ุและการเขา้ถึงระบบขอ้มูลเพื่อการพฒันา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จากการพฒันา ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารจากภายนอก การเขา้ถึงระบบขอ้มูลเพื่อพฒันา และระยะเวลา
ท่ีอาศยัในชุมชน ปัจจยัท่ีมีต่อ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานของชุมชน ไดแ้ก่ การ
รับรู้ข่าวสารจากภายนอก การเข้าถึงระบบขอ้มูลเพื่อการพฒันา ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนและ
รายได ้และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาวิตรี ทองยิม้ (2550:80-82) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของ คณะกรรมการหมู่บา้น ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี 
พบว่า คณะกรรมการ หมู่บา้นส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการหมู่บา้นอยูใ่น ระดบัมาก ในขณะท่ีเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เช่นเดียวกนั เม่ือเรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการรับผลประโยชน์ ดา้นคน้หา
และสาเหตุของปัญหา ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตามปละประเมินผล และดา้นการด าเนินงาน เม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชีพ และสถานภาพการ
สมรส ส่งผลต่อการมีส่วน ร่วมในการพฒันาชุมชนท่ีแตกต่างกนั คือระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยู่
ในหมู่บา้น ต าแหน่ง และการ เป็นสมาชิกกลุ่ม ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทและหน้าท่ีของ คณะกรรมการหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
คณะกรรมการในภาพรวมไม่มี ความสัมพนัธ์ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
เช่นเดียวกนั  
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  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า เพศและอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ดงัน้ี ดา้นการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรับผลประโยชน์ 
และดา้นการติดตามประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชยั ปราบใหญ่ (2555) การมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนของชุมชนแป้นทองสัมพนัธ์  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศท่ีต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของชุมชนแป้นทอง
สัมพันธ์ด้านการเสนอปัญหา ด้านการรับผลประโยชน์ทางการพัฒนา และด้านการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนอายุท่ีต่างกนั มีผลต่อการมีส่วนร่วมเฉพาะดา้นการ
เสนอปัญหา ส าหรับการศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมเฉพาะด้านการรับผลประโยชน์
ทางการพฒันา สถานภาพสมรสท่ีต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วม ในทุก ๆ ดา้น ส่วนรายไดต่้อเดือนท่ี
ต่างกนัไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ในทุก ๆ ดา้น และส าหรับอาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ดา้นการเสนอปัญหา ดา้นการรับผลประโยชน์ทางการพฒันา และดา้นการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัฐพงศ์ บุญญานุวตัร (2551) ศึกษาเร่ือง 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุง เทพมหานคร  
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชน จ าแนกตาม เพศ พบวา่ ประชาชน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน โดยภาพรวม และราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า อายุและอาชีพท่ีต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ในด้านการ
ด าเนินงาน และด้านการรับผลประโยชน์ ยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ด้านการ
วางแผนตดัสินใจ และดา้นการติดตามประเมินผล ในอายุท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัฐพงศ ์บุญญานุวตัร (2551) 
ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม อาชีพ พบวา่ ประชาชนมีความแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนโดยรวม ไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ และดา้น
การมีส่วน ร่วมการรับผลประโยชน์ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ดา้นการมี ส่วนร่วมการด าเนินงาน และดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล ไม่แตกต่างกนั 
  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า การศึกษาและรายได้ต่อเดือน ท่ีต่างกนั การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม แตกต่างกนั
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อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในด้านการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการด าเนินงาน ด้านการติดตาม
ประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัฐพงศ ์บุญญานุวตัร (2551) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม  อาชีพ พบว่า 
ประชาชนมีความแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วน ร่วมการตดัสินใจ 
ดา้นการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน และดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมการรับ ผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเภสนอแนะ 
   ข้อเภสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 
 ควรปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดันครราชสีมา ในดา้นการไดรั้บผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

1.  ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมหรือโครงการโดยไดรั้บการยอมรับ
นบัถือจากชาวบา้นเพิ่มข้ึน 

2.  ควรใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์จากการแกไ้ขปัญหาในชุมชน 
3.  ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัหน่วยงานท่ีจะท า

ให้ชุมชนปลอดภยัจากภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ สร้างกิจกรรมหรือโครงการพฒันาชุมชนสม ่าเสมอ
มากข้ึน  

ข้อเภสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มา

ปรับปรุงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
2.  ควรมีการศึกษาในดา้นของผูป้ฏิบติังาน เพื่อจะไดรั้บทราบอุปสรรคในการท างานเพื่อหา

หนทางแกไ้ข อนัจะน าไปสู่แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บา้นต่อไป 
3.  ควรศึกษาวิจยัในรูปแบบเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ในการ

พฒันาชุมชนโดยการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตวัอยา่ง วา่มี ปัจจยัใดท่ี
ส่งผลหรือมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมเพื่อเปรียบเทียบกบัการวจิยัเชิงปริมาณ 

4.  ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อจะได้รู้
รูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาชุมชนต่อไป 

 


