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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกก

โก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการได้รับรู้ข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายให้ได้
กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale)  มีค่าความเชื่อมั่น .773 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยราย
คูด่้วยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least – Significant Difference : LSD) ผลการวิจัยพบว่า 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรับ

ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ( X = 3.77) ด้านการประเมินผล ( X = 3.72) ด้านการตัดสินใจ ( X =3.67)  

ด้านการด าเนินการ ( X = 3.55) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการวางแผน ( X = 3.49)  
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง 

จังหวัดลพบุรี พบว่า ในภาพรวมเมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร  พบว่า ในภาพรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง 

จังหวัดลพบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบล

กกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
การได้รับรู้ข่าวสาร   
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาและสังเคราะห์ในขั้นต้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลต าบล
กกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพ่ือก าหนดตัวแปรและข้อรายการโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และมาสังเคราะห์ประมวลความคิดเห็นจากที่ปรึกษาหลักเพ่ือให้
ได้ข้อรายการที่เหมาะสม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมเนื้อหาของแต่ละด้านให้เหมาะสมและดีที่สุด 
 3. ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างค าถามให้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านการวางแผน 3) 
ด้านการด าเนินการ 4) ด้านการประเมินผล 5) ด้านการรับผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 4. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่ก าหนดในกรอบ
แนวคิด เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทปลายปิด 
(closed form) ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดย
ศึกษาจากกรอบแนวคิดของลิคเคอร์ท (Likert) และแนวคิดต่าง ๆ ประมวลเข้าด้วยกัน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพ่ือน ามาประกอบในการ
สร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มี 5 ด้าน คือ 1).ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้าน
การด าเนินการ 4) ด้านการประเมินผล 5) ด้านการรับผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วม แบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ การให้คะแนนมีดังนี้ 

        5   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชนระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชนระดับมาก 
        3  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชนระดับปานกลาง 
       2  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชนระดับน้อย 
        1  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชนระดับน้อยที่สุด 
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สรุปผล 
 การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดลพบุรี 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 42.80 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีอาชีพเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 32.50  
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.80 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเทศบาลต าบล 
21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 46.20 มีการได้รับรู้ข่าวสารจากหอกระจายข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 63.80  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรับผลประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วม ด้านการประเมินผล ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ และด้านการวางแผน   
  2.1 ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลว่ามีความเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า รองลงมาคือ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการทักท้วงกรณีที่เห็นว่าเทศบาลไม่ได้ด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบล รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม 
และการด าเนินงานตามแผน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของเทศบาล ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม ่
  2.2 ด้านการประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ประชาชนสอบถามถึงการท างาน กิจกรรม โครงการต่างๆ 
ของเทศบาลต าบล รองลงมาคือ ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบกิจกรรม งบประมาณ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีของเทศบาล รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัด
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบล และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนหรือโครงการ 
  2.3 ด้านการตัดสินใจ  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดท าข้ึน  รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหารวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงการทบทวนหรือแก้ไข แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่จะใช้ในการ
พัฒนาเทศบาล และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจก าหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของท้องถิ่น   
   2.4 ด้านการด าเนินการ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ
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ด าเนินงานของเทศบาลต าบล รองลงมาคือ ประชาชนสนใจติดตามการบริหารงานของสมาชิกเทศบาลต าบล 
รองลงมาคือ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาลต าบลจัดให้มีขึ้นในชุมชน และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประชาชน
ร่วมกับเทศบาลต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบล 
  2.5 ด้านการวางแผน  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาในชุมชนของตนเอง รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนจัดท าโครงการพัฒนา
เพ่ือเสนอต่อเทศบาล เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล  และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นและท าเสนอปัญหาในชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบล 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเทศบาลต าบล และการได้รับรู้ข่าวสาร สรุปผลได้ดังนี้  

3.1 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

3.2 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

3.3 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า  ด้านการตัดสินใจ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

3.5 เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3.6 เมื่อจ าแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ และ
ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ส่วน
ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
พบว่า ภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการรับผลประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผล ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบล และด้านการวางแผน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะวิธีการหรือกระบวนการใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักจึงส่งผลให้ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลางและมีค่าน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.1 ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณว่ามีความเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทักท้วงกรณีที่เห็นว่าเทศบาลไม่ได้ด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลต าบล รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบล เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม ขั้นการลงทุนและปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีท าการศึกษา ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็น
หญิง 166 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย 
  1.2 ด้านการประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดให้ประชาชนสอบถามถึงการท างาน กิจกรรม 
โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบล และให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบกิจกรรม งบประมาณ ในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีของเทศบาล เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะกลม (2550: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ  อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผล
การศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับ
น้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและเป็นรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม 
โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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  1.3 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดท าข้ึน และร่วมในการเสนอปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหารวมถึง
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะกลม 
(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการ
พัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและ
เป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน 
มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
   1.4 ด้านการด าเนินการ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานของเทศบาลต าบล และประชาชนสนใจติดตามการบริหารงานของสมาชิก
เทศบาลต าบล เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม ขั้นการลงทุนและปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีท าการศึกษา ได้แก ่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็น
หญิง 166 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย 
  1.5 ด้านการวางแผน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีเปิดโอกาสให้ประชาชน มีการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในชุมชนของตนเอง และให้ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการใน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ และข้ันการวางแผนด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะ
กลม (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเทียน จันสุข (2548: บทคัดย่อ) ได้
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ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีเพศ  กลุ่มอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนที่ที่มีอายุ 
18 ขึ้นไป จ านวน 384 คน โดยได้น าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามภารกิจของเทศบาลที่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2542 
เป็นตัวแบบสร้างกรอบแนวความคิดและสร้างเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกมลาไสยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จบการศึกษาระดับอนุปริญญา, 
ปวส. หรือเทียบเท่า รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ปวช. หรือเทียบเท่ามีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล กมลาไสย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเทศบาลต าบล โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อจ าแนก เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านระบุถึง
ปัญหาในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล แต่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการน า
แผนพัฒนาต าบลไปปฏิบัติ ด้านการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของเทศบาล ต าบล ด้านการวางแผนใน
การด าเนินงาน ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การได้รับรู้ข่าวสาร 
  2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติฐานและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนิดา ไสยรส (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 
ด้านการจัดการให้มีการบ ารุงทางบกและทางน้ า ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินแลที่
สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือด้านการจัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนและด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชัยวารี 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ชัยวารีไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลชัยวารีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะ
กลม (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 
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อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการ
พัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและ
เป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน 
มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติฐานและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมา สว่างศรี (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า 
   2.2.1 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงล าดับการมีส่วนร่วมของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้   
คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผลงาน และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง 
   2.2.2 ประชาชนโดยรวมและจ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
   2.2.3 ประชาชนโดยรวมและจ าแนกตามอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย ด้านการติดตามและประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   2.2.4 ประชาชนโดยรวมและจ าแนกตามระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2.5 ประชาชนโดยรวมและจ าแนกตามอาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
       2.3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า  ด้านการตัดสินใจ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนด าเนินกิจกรรม ขั้นการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีท าการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็นหญิง 166 คน ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ 
โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ และขั้นการวางแผนด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ช่วงอายุ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลแตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีความแตกต่างในด้านการศึกษา และอาชีพมีระดับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศที่ได้สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป      
  2.4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การ
มีส่วนร่วมของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติฐานและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะกลม (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
สุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้าน
คือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนด าเนินกิจกรรม ขั้นการลงทุน
และปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีท าการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็นหญิง 166 คน ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
ต าบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ และขั้นการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ช่วงอายุ มีระดับการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลแตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีความแตกต่างในด้านการศึกษา และอาชีพมี
ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศที่ได้สามารถใช้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ต่อไป    
  2.5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติฐานและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพนิดา ธนะกลม (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการ
ประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันโดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มี
เพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน      
  2.6 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001  ส่วนด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานและยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม ขั้นการลงทุนและปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีท าการศึกษา 
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 308 คน เป็นชาย 142 คน 
เป็นหญิง 166 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ และข้ันการวางแผนด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ช่วง
อายุ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลแตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีความแตกต่างในด้าน
การศึกษา และอาชีพมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือไม่แตกต่างกัน  ซึ่งข้อสนเทศ
ที่ได้สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลต าบลบรบือ ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อความจงรักภักดีที่มีต่อสถานศึกษาของข้าราชการ
ครู ดังนี้ 
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  1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
   1.1 ด้านการวางแผน ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นและ
ท าเสนอปัญหาในชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบล  ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลกกโก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรมีการวางแผนในการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น โดยการรณรงค์ การเผยแพร่ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆ หรือ
การอบรมให้ความรู้ เป็นต้น  
  1.2 ด้านการด าเนินการ ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนร่วมกับเทศบาลต าบลใน
การพัฒนาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานของเทศบาลต าบล  ดังนั้น ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน และทางเทศบาลก็จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง ของประชาชน 
  1.3 ด้านการตัดสินใจ ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจ
ก าหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในการท าประชาคม เพ่ือจะได้ความคิดที่หลากหลายและป้องกันความขัดแย้งและสร้างความ
สอดคล้องในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  1.4 ด้านการประเมินผล ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรจัดให้มี
การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วมเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม 
  1.5 ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และการด าเนินงานตามแผน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของเทศบาล  
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ควรก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติ 
ได้จริง 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
  จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกกโก อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
  2.1 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนางานของเทศบาลต าบลทั้งในส่วนร่วมของ
ประชาชนและส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลใน
จังหวัดลพบุรี 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี 

 


