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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชากรใน
ครั้ งนี้  คือประชากรที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 298 คน เป็น
เพศชาย จ านวน 140 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 158 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยใช้ตารางการสุ่มของ Taro Yamane ก าหนดความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.86 รองลงมามีอายุอยู่
ระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.18 มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.17 น้อยที่สุดมีอายุ
อยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.79 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.44 เป็นโสด 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 น้อยที่สุดเป็นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.03 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.04 จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.93 และจบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.03 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 32.55 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.82 และน้อยที่สุดเป็น
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.05 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 44.97 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.20 น้อยที่สุดมีรายได้ต่ ากว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.83 
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ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีมากกว่าประเด็น
อ่ืน โดยเฉพาะเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีความรักชุมชน  รักท้องถิ่น 
เช่น การจัดงานท าบุญตามประเพณีของชุมชน มากน้อยเพียงใด รองลงมาคือการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะเรื่อง
ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด และน้อยที่สุดคือการประสานงานโครงการ
โดยเฉพาะเรื่องท่านได้ร่วมจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใด  ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะการพัฒนาชุมชน การประสานงานโครงการ และการเสริมสร้างความสามัคคี  2) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการพัฒนาชุมชน และการเสริมสร้างความสามัคคี 3) กลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะเรื่องการประสานงานโครงการ 4) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
เรื่องการพัฒนาชุมชน การประสานงานโครงการ และการเสริมสร้างความสามัคคี 5) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
อาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะเรื่องการประสานงานโครงการ 6) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เฉพาะเรื่องการพัฒนาชุมชน และการประสานงานโครงการ 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) การพัฒนาชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 2) การ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ร่วมส ารวจปัญหาหรือค้นหาสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน 3) การประสานงานโครงการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานงานติดตามผลเพ่ือโครงการได้รับความ
เห็นชอบจาก อบต. 4) การเสริมสร้างความสามัคคี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึก การ
ร่วมมือร่วมใจกัน เช่น การท าความสะอาดชุมชนในวันส าคัญ 
 

ภูมิหลัง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น การคาดการณ์และวา งแผน
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ล่วงหน้าท าได้ยากกว่าในอดีต ประเทศไทยจึงได้ริเริ่มกระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศในแนวใหม่ การจัดท า
แผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิด การพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบ บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๖๐) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนา
ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ ก าหนดวิสัยทัศน์ใน การพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ 
"สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ๓) 
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ พลังงาน ๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยมิติในการพัฒนานั้นได้ให้ ความส าคัญการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ี พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพ่ือความยั่งยืนของสังคมไทย 

ดังนั้นการสร้างคุณภาพของคน คุณภาพของชุมชน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นส่วนส าคัญเพ่ือที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้
โดยเฉพาะ การให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประชาชนในระดับราก
หญ้าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งการปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นพลเมืองที่ดี การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของพ้ืนที่ให้แก่ เยาวชน สมาชิกในชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้ชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบของ
ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน จะประสบผลส าเร็จได้นั้น นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน ยังต้องอาศัยปัจจัยและ
องค์กรประกอบต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างความสมดุลของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น อาทิเช่น ปัจจัยด้านทรัพยากรทั้งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
มีชีวิต หรือไม่ก็ตามล้วนแล้วเป็นกลไกหนึ่งที่ขับการพัฒนาให้เกิดผลอย างยั่งยืนนั้น แต่สิ่ งที่เป็นวัตถุไม่เกิดผล
หากทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งคือ ทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อ
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การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และทั้งสองสิ่งที่กล่าวมานั้น หากจะเกิดประโยชน์ และตอบสนองความต้องของ
สมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึงจะต้องอาศัยระบบโครงสร้างหรือกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงจะ
สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นได้ 

การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ เพราะมนุษย์อยู่ ร่วมกันเป็น
สังคม ต่างพ่ึงพาอาศัยกันและต่างต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวาระโอกาสที่มาถึงบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับจากการยอมรับ บทบาทที่สร้างขึ้นด้วยตนเองเช่นการรับหน้าที่เป็นพ่อแม่ เป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน ความส าคัญของบทบาทหน้าที่การงานต้องมีกฎระเบียบและ
องค์การที่มั่นคงคอยช่วยรับนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายของบ้านเมือง แต่ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น รวมถึง
การร่วมด้วยช่วยกันในด้านความคิดเห็น การบริหารจัดการ ตลอดการ เสียสละเวลาอาคารสถานที่ปัจจัยอ่ืนๆ 
ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมายหนึ่งของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการที่จะขับเคลื่อนให้การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
กับชุมชนบนฐานของการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ไปสู่กระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาร่วมกันของชุมชน ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะสามารถเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการทั้งในแนวดิ่ง
และแนวนอนบนเงื่อนไขของการใช้ข้อมูลบริบทของแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม เพราะการมีส่วนร่วมเป็นการที่
ประชาชนได้ใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่าง ของตน เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน 
เงินทุน วัสดุ ในกิจกรรมพัฒนานั้น การมีส่วนร่วมจะท าให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา
และเป็นผู้กระท าให้เกิดกระบวนการพัฒนา ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ทั้งวิธีการซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและ
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาด้วย  

ในปัจจุบันรัฐบาลต่างให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยให้ ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหา การมีส่วน
ร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และติดตามผล และการมี
ส่วนรวมในการรับผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ที่ผ่านมาพบว่า อุปสรรคและปัญหาของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจาย อ านาจที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมี
ส่วนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เป็นปัจจัยที่เป็น สิ่งจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาที่ตรง
เป้าหมาย เกิดความชอบธรรมอันน ามาซึ่งประโยชน์แก่ ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังถือได้ว่า เป็นการ
เริ่มต้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ส าคัญอีกด้วย 

ชุมชนเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนที่เกิดความเปลี่ยนแปลง และ
ได้รับก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะตั้งอยู่ติดกับเขตบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรมท าสวนผัก สวนผลไม้ คนในชุมชนอยู่ แบบต่างพ่ึงพากัน
และกัน เมื่อความเจริญด้านการคมนาคม หรือทางเศรษฐกิจ เช่นมีโรงงานขนาดย่อม มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นใน
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ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมประเพณี การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางส่วน
เลิกท าการเกษตร หันมาเป็นลูกจ้างโรงงาน เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน เป็นธรรมดาว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็
ย่อมมีปัญหาเกิดข้ึนตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม การเมือง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่นปัญหาขยะ และปัญหาอ่ืน ๆอีกมากมาย ซึ่งปัญหา เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการด ารงชีวิตของคน
ในชุมชนเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งสิ้น  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาว่าประชาชนในชุมชนเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมและในแต่ละด้านเป็นอย่างไร
บ้าง ผู้น าชุมชน ผู้บริหารชุมชน และพัฒนากร ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และน าปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะใด เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนเพ่ือความ“อยู่เย็น เป็นสุข”ของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ

เกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข้อมูลระหว่าง มกราคม 2559-กุมภาพันธ์ 2559 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยใช้ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1160 คน (ใช้ข้อมูลจาก
บัญชีข้อมูลประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งปี พ.ศ. 2556) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 298 คน  ค านวณโดยใช้ตารางการสุ่มของ Taro Yamane ก าหนด
ความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจ านวน
ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

จากสูตร 
21 Ne

N
n
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โดย  n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
  N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างท่ีระดับนัยส าคัญ 
แทนค่า  n =       1160  
    1+(1160*0.052 )   
  n = 297.43 คน (เก็บตัวอย่าง 298 คน) 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วน 5 ระดับ (Rating scale) โดยก าหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้   

คะแนน    5  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด          
 คะแนน    4         หมายถึง    ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาก 

คะแนน    3 หมายถึง     ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนปานกลาง 
คะแนน    2 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย 
คะแนน    1 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยที่สุด 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีท าการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมกรอบความมุ่ง
หมายของงานวิจัย เพื่อน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. น าแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดท าเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ 
และท าการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

4.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า .88 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

(Accidental Sampling) 
2. น าข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
2. น าแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
3.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  ระดับ  = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด  
      จ านวนช้ัน 

    = 
5

15    

    =      0.8   

1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  
1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง   
              3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
 4.21 – 5.00         หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
3.3 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ

เกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตาม เพศ โดยการทดสอบค่า (t-test Independent) 
3.4 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ

เกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแต่ละด้านจ าแนกตามอายุ สถานะภาพระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน อาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test and One way ANOVA 
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สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน    

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน การประสานงานโครงการ และการเสริมสร้างความสามัคคี 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98 เป็นเพศ
หญิง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 53.02 กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.86 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18 มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17 น้อยที่สุดมีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.79 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 66.44 เป็นโสด จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.5 น้อยที่สุดเป็นหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 56.04 จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.93 และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.55 รองลงมาประกอบอาชีพ
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 และน้อยที่สุดเป็นนักศึกษา จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.05 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 134คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.97 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 
น้อยที่สุดมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.83 
 
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.07, S.D.= 
0.300) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
สามัคคีมากกว่าประเด็นอ่ืน (=4.28, S.D.= 0.479) โดยเฉพาะเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกจิตส านึก
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ให้ประชาชนในชุมชนมีความรักชุมชน รักท้องถิ่น เช่น การจัดงานท าบุญตามประเพณีของชุมชน มากน้อย
เพียงใด รองลงมาคือการพัฒนาชุมชน (=4.16, S.D.= 0.414) โดยเฉพาะเรื่องท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด และน้อยที่สุดคือการประสานงานโครงการ (=3.85, S.D.= 0.471) 
โดยเฉพาะเรื่องท่านได้ร่วมจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใด 

จ าแนกรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, 
S.D.= 0.414) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
ประเด็นเรื่องท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกิดมีส่วนร่วมมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.32, S.D.= 0.615) รองลงมาคือประเด็นเรื่องท่านมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด และท่านมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
รักษาสภาวะแวดล้อมของชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด (=4.19, S.D.= 0.594 และ S.D.= 0.571) และ
เรื่องทีก่ลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยกว่าที่สุดคือเรื่องท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของประชาชนในชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด (=4.03, S.D.= 0.540) 

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.98, S.D.= 
0.472) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่อง
ท่านได้ร่วมป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ในชุมชนมากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วน
ร่วมมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.11, S.D.= 0.576) รองลงมาคือประเด็นเรื่องท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนมากน้อยเพียงใด (=3.94, S.D.= 0.547) และเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนน้อยกว่าที่สุดคือเรื่องท่านได้ร่วมส ารวจปัญหาหรือค้นหาสาเหตุของปัญหาในชุมชนของท่าน
มากน้อยเพียงใด (=3.98, S.D.= 0.608) 

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประสานงานโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.85, S.D.= 0.471) 
และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องท่านได้
ร่วมจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ (=4.29, S.D.= 0.577) รองลงมาคือประเด็นเรื่องท่านได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในโครงการพัฒนา
ชุมชนมากน้อยเพียงใด (=3.94, S.D.= 0.664) และเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยกว่า
ที่สุดคือเรื่องท่านได้มีการประสานงานติดตามผลเพ่ือโครงการได้รับความเห็นชอบจาก อบต. มากน้อยเพียงใด 
(=3.66, S.D.= 0.788) 

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเสริมสร้างความสามัคคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.= 
0.479) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่อง



10 
ท่านได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีความรักชุมชน  รักท้องถิ่น เช่น การจัดงาน
ท าบุญตามประเพณีของชุมชน มากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ (=4.29, S.D.= 0.577) รองลงมาคือประเด็นเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีใน
ชุมชนเช่น การจัดงานกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน การช่วยเหลืองานบุญของคนในชุมชน มากน้อยเพียงใด 
(=4.24, S.D.= 0.869) และเรื่องทีก่ลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยกว่าที่สุดคือเรื่องท่านได้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในการร่วมมือร่วมใจกัน เช่น การท าความสะอาดชุมชนในวันส าคัญ 
มากน้อยเพียงใด (=4.13, S.D.= 0.701) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกิด มากกว่าช่วงอายุอ่ืน (=4.09, S.D.= 0.303) โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี ส าหรับกลุ่มช่วง
อายุอื่น ๆ คืออายุน้อยกว่า 30 ปีโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี อายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความสามัคคี และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดเท่าเทียมกัน (=4.06, S.D.=  0.280 S.D.= 0.303 และ S.D.= 0.342 
ตามล าดับ) 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหม้าย/หย่าร้างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด
มากกว่ากลุ่มสถานภาพอ่ืน (=4.22 , S.D.= 0.225) โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่สมรสแล้ว (=4.07, S.D.= 0.309) โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
โสดมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดน้อยกว่ากลุ่มสถานภาพอ่ืน ( =4.04, S.D.= 
0.283) โดยเฉพาะการประสานงานโครงการ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกิดมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน (=4.18, S.D.= 0.312) โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี 
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (=4.09, S.D.= 0.300) โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกิดน้อยกว่าระดับการศึกษาอ่ืน (=4.02, S.D.= 0.291) โดยเฉพาะการประสานงานโครงการ 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมากกว่า
กลุ่มอาชีพอ่ืน (=4.21 S.D.= 0.236) โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (=4.11, S.D.= 0.376) โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดน้อยกว่ากลุ่มอาชีพ
อ่ืน (=4.03, S.D.= 0.299) โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมากกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือนอ่ืน (=4.11, S.D.= 0.288) โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน 
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (=4.05, S.D.= 0.314) โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างความสามัคคี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท มีส่วนร่วมใน
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การพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือนอ่ืน (=4.01, S.D.= 0.298) 
โดยเฉพาะการประสานงานโครงการ 

 
ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะการพัฒนาชุมชน การ
ประสานงานโครงการ และการเสริมสร้างความสามัคคี 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเพศ แยกรายด้านการพัฒนาชุมชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นค าถามเรื่องท่านมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านมีส่วนในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนของท่านมาก
น้อยเพียงใด และท่านมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด 

ส่วนด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนไม่แตกต่างกันอย่างในทุกประเด็นค าถาม 

ส าหรับการประสานงานโครงการพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นค าถามเรื่องท่านได้ร่วมเสนอโครงการและวิธีให้ 
อบต. ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านได้มีการประสานงาน
ติดตามผลเพ่ือโครงการได้รับความเห็นชอบจาก อบต. มากน้อยเพียงใด และท่านคิดว่าการประสานงานของ
ท่านได้รับความร่วมมือจากอบต. มากน้อยเพียงใด 

และส าหรับด้านการเสริมสร้างความสามัคคีพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นค าถามเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีในชุมชนเช่น การจัดงานกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน การช่วยเหลืองานบุญของคนในชุมชน 
มากน้อยเพียงใด และท่านได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีความรักชุมชน รักท้องถิ่น 
เช่น การจัดงานท าบุญตามประเพณีของชุมชน มากน้อยเพียงใด 
 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการพัฒนาชุมชน 
และการเสริมสร้างความสามัคคี 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา
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ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะเรื่องการ
ประสานงานโครงการ 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการพัฒนา
ชุมชน การประสานงานโครงการ และการเสริมสร้างความสามัคคี 

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะเรื่องการ
ประสานงานโครงการ  

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะเรื่องการ
พัฒนาชุมชน และการประสานงานโครงการ  
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีมากกว่าประเด็นอ่ืน 
โดยเฉพาะเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีความรักชุมชน  รักท้องถิ่น เช่น 
การจัดงานท าบุญตามประเพณีของชุมชน มากน้อยเพียงใด รองลงมาคือการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะเรื่องท่านมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด และน้อยที่สุดคือการประสานงานโครงการโดยเฉพาะ
เรื่องท่านได้ร่วมจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใด 

จ าแนกรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องท่านมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นเรื่องท่านมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนของท่าน
มากน้อยเพียงใด และท่านมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสภาวะแวดล้อมของชุมชนของท่านมากน้อย
เพียงใด และเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยกว่าที่สุดคือเรื่องท่านมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด  
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ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ

อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องท่านได้ร่วมป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนมากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมมากกว่าประเด็นอ่ืน 
ๆ รองลงมาคือประเด็นเรื่องท่านได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนมากน้อยเพียงใด และ
เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยกว่าที่สุดคือเรื่องท่านได้ร่วมส ารวจปัญหาหรือค้นหา
สาเหตุของปัญหาในชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด  

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประสานงานโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องท่านได้ร่วมจัดท าโครงการ
พัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
รองลงมาคือประเด็นเรื่องท่านได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในโครงการพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใด และเรื่องที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยกว่าที่สุดคือเรื่องท่านได้มีการประสานงานติดตามผลเพ่ือโครงการ
ได้รับความเห็นชอบจาก อบต. มากน้อยเพียงใด  

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเสริมสร้างความสามัคคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบว่าทุกค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมในการ
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีความรักชุมชน รักท้องถิ่น เช่น การจัดงานท าบุญตามประเพณีของชุมชน 
มากน้อยเพียงใดประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดมีส่วนร่วมมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ
ประเด็นเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชนเช่น การจัดงานกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 
การช่วยเหลืองานบุญของคนในชุมชน มากน้อยเพียงใด และเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
น้อยกว่าที่สุดคือเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในการร่วมมือร่วมใจกัน เช่น การท า
ความสะอาดชุมชนในวันส าคัญ มากน้อยเพียงใด  

จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะการพัฒนาชุมชน การประสานงาน
โครงการ และการเสริมสร้างความสามัคคี เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเพศ แยกรายด้าน พบว่าด้านการพัฒนา
ชุมชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ในประเด็นค าถามเรื่องท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านมีส่วนในการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด และท่านมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด ส่วนด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกันอย่างในทุกประเด็นค าถาม ส าหรับการประสานงานโครงการพบว่า
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กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ประเด็นค าถามเรื่องท่านได้ร่วมเสนอโครงการและวิธีให้ อบต. ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านได้มีการประสานงานติดตามผลเพ่ือโครงการได้รับความเห็นชอบจาก 
อบต. มากน้อยเพียงใด และท่านคิดว่าการประสานงานของท่านได้รับความร่วมมือจากอบต. มากน้อยเพียงใด 
และส าหรับด้านการเสริมสร้างความสามัคคีพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นค าถามเรื่องท่านได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
สามัคคีในชุมชนเช่น การจัดงานกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน การช่วยเหลืองานบุญของคนในชุมชน มากน้อย
เพียงใด และท่านได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีความรักชุมชน รักท้องถิ่น เช่น 
การจัดงานท าบุญตามประเพณีของชุมชน มากน้อยเพียงใด 
 ส่วนการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการพัฒนาชุมชน 
และการเสริมสร้างความสามัคคี กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะเรื่องการประสานงานโครงการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการพัฒนาชุมชน การประสานงานโครงการ และการเสริมสร้าง
ความสามัคคี กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะเรื่องการประสานงานโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะเรื่องการพัฒนาชุมชน และการประสานงานโครงการ  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ร่วมส ารวจปัญหาหรือค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาในชุมชน 

3. การประสานงานโครงการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานงานติดตามผลเพ่ือโครงการได้รับความ
เห็นชอบจาก อบต. 
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4. การเสริมสร้างความสามัคคี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึก การร่วมมือร่วมใจ
กัน เช่น การท าความสะอาดชุมชนในวันส าคัญ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษามามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุงการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


