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การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ชนกพร ตรึกตรอง
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกก
โก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการได้รับรู้ข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายให้ได้
กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า (rating scale) มีค่าความเชื่อมั่น .773 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยราย
คูด่ ้วยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least – Significant Difference : LSD) ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) ซึ่งเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรับ
ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ( X = 3.77) ด้านการประเมินผล ( X = 3.72) ด้านการตัดสินใจ ( X =3.67)
ด้านการดาเนินการ ( X = 3.55) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการวางแผน ( X = 3.49)
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี พบว่า ในภาพรวมเมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อจาแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร พบว่า ในภาพรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบล
กกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
การได้รับรู้ข่าวสาร
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและสังเคราะห์ในขั้นต้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลตาบล
กกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อกาหนดตัวแปรและข้อรายการโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และมาสังเคราะห์ประมวลความคิดเห็นจากที่ปรึกษาหลักเพื่อให้
ได้ข้อรายการที่เหมาะสม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมเนื้อหาของแต่ละด้านให้เหมาะสมและดีที่สุด
3. กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างคาถามให้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านการวางแผน 3)
ด้านการดาเนินการ 4) ด้านการประเมินผล 5) ด้านการรับผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
4. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้กาหนดเป็นประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่กาหนดในกรอบ
แนวคิด เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทปลายปิด
(closed form) ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดย
ศึกษาจากกรอบแนวคิดของลิคเคอร์ท (Likert) และแนวคิดต่าง ๆ ประมวลเข้าด้วยกัน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อนามาประกอบในการ
สร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check
list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มี 5 ด้าน คือ 1).ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้าน
การดาเนินการ 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

3

สรุปผล
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดลพบุรี
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 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบล
21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 46.20 มีการได้รับรู้ข่าวสารจากหอกระจายข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 63.80
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรับผลประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วม ด้านการประเมินผล ด้านการตัดสินใจ ด้านการดาเนินการ และด้านการวางแผน
2.1 ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลว่ามีความเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า รองลงมาคือ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการทักท้วงกรณีที่เห็นว่าเทศบาลไม่ได้ดาเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตาบล รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลตาบล และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม
และการดาเนินงานตามแผน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของเทศบาล ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรือไม่
2.2 ด้านการประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ประชาชนสอบถามถึงการทางาน กิจกรรม โครงการต่างๆ
ของเทศบาลตาบล รองลงมาคือ ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบกิจกรรม งบประมาณ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปีของเทศบาล รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัด
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบล และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนหรือโครงการ
2.3 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทางานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดทาขึ้น รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหารวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงการทบทวนหรือแก้ไข แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่จะใช้ในการ
พัฒนาเทศบาล และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจกาหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ของท้องถิ่น
2.4 ด้านการดาเนินการ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ
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ดาเนินงานของเทศบาลตาบล รองลงมาคือ ประชาชนสนใจติดตามการบริหารงานของสมาชิกเทศบาลตาบล
รองลงมาคือ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาลตาบลจัดให้มีขึ้นในชุมชน และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ประชาชน
ร่วมกับเทศบาลตาบลในการพัฒนาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบล
2.5 ด้านการวางแผน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาในชุมชนของตนเอง รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล รองลงมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อวางแผนจัดทาโครงการพัฒนา
เพื่ อเสนอต่อ เทศบาล เพื่อ น าไปประกอบการจั ด ทาแผนพัฒ นาของเทศบาลต าบล และค่ าเฉลี่ ยต่าสุ ดคื อ
ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นและทาเสนอปัญหาในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบล
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบล และการได้รับรู้ข่าวสาร สรุปผลได้ดังนี้
3.1 เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.3 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.5 เมื่อจ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.6 เมื่อจาแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ และ
ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วน
ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พบว่า ภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการรับผลประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผล ด้านการตัดสินใจ ด้านการดาเนินการ อาจเป็นเพราะเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลตาบล และด้านการวางแผน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะวิธีการหรือกระบวนการใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักจึงส่งผลให้ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลางและมีค่าน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
1.1 ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดโอกาสให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณว่ามีความเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทักท้วงกรณีที่เห็นว่าเทศบาลไม่ได้ดาเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลตาบล รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบล เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนดาเนิน
กิจกรรม ขั้นการลงทุนและปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีทาการศึกษา ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็น
หญิง 166 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย
1.2 ด้านการประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดให้ประชาชนสอบถามถึงการทางาน กิจกรรม
โครงการต่างๆ ของเทศบาลตาบล และให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบกิจกรรม งบประมาณ ในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปีของเทศบาล เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะกลม (2550: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผล
การศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับ
น้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและเป็นรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม
โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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1.3 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะเทศบาลต าบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมตัดสินใจในการทางาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดทาขึ้น และร่วมในการเสนอปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหารวมถึง
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะกลม
(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ อาเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการ
พัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและ
เป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน
มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
1.4 ด้านการดาเนินการ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ระหว่างการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบล และประชาชนสนใจติดตามการบริห ารงานของสมาชิก
เทศบาลตาบล เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนดาเนิน
กิจกรรม ขั้นการลงทุนและปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีทาการศึกษา ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็น
หญิง 166 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย
1.5 ด้านการวางแผน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดโอกาสให้ประชาชน มีการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาในชุมชนของตนเอง และให้ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการใน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ และขั้นการวางแผนดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะ
กลม (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเทียน จันสุข (2548: บทคัดย่อ) ได้
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ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีเพศ กลุ่มอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุ
18 ขึ้นไป จานวน 384 คน โดยได้นาหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามภารกิจของเทศบาลที่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
เป็นตัวแบบสร้างกรอบแนวความคิดและสร้างเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกมลาไสยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จบการศึกษาระดับอนุปริญญา,
ปวส. หรือเทียบเท่า รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ปวช. หรือเทียบเท่ามีอายุ 55 ปีขึ้นไป
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล กมลาไสย มีส่วนร่วมในการดาเนินงานเทศบาลตาบล โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อจาแนก เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก จานวน 1 ด้าน คือ ด้านระบุถึง
ปัญหาในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล แต่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 5 ด้าน คือ ด้านการนา
แผนพัฒนาตาบลไปปฏิบัติ ด้านการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของเทศบาล ตาบล ด้านการวางแผนใน
การดาเนินงาน ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การได้รับรู้ข่าวสาร
2.1 การเปรี ยบเทีย บการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติฐานและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนิดา ไสยรส (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลชัยวารี อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชัยวารี อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ
ด้านการจัดการให้ มีการบารุงทางบกและทางน้า ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินแลที่
สาธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือด้านการจัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนและด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชัยวารี
อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
ชัยวารีไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลชัยวารีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะ
กลม (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
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อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการ
พัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและ
เป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน
มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรี ยบเทีย บการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติฐานและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมา สว่างศรี (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า
2.2.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพิมาย โดยรวมและจาแนกตามเพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงลาดับการมีส่วนร่วมของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม ด้านการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผลงาน และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง
2.2.2 ประชาชนโดยรวมและจาแนกตามเพศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลพิมาย โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2.3 ประชาชนโดยรวมและจาแนกตามอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลพิมาย ด้านการติดตามและประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.2.4 ประชาชนโดยรวมและจาแนกตามระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลพิมาย โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.5 ประชาชนโดยรวมและจาแนกตามอาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลพิมาย ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.3 การเปรี ยบเที ย บการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ

9
ประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนดาเนินกิจกรรม ขั้นการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีทาการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตาบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็นหญิง 166 คน ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ
โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ และขั้นการวางแผนดาเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีความแตกต่างในเรื่ องเพศ ช่วงอายุ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลแตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีความแตกต่างในด้านการศึกษา และอาชีพมีระดับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศที่ได้สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
2.4 การเปรี ยบเทีย บการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่าในภาพรวม และในรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน การ
มีส่วนร่วมของประชาชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติฐานและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ธนะกลม (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
สุวรรณภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้าน
คือ ด้านการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผนดาเนินกิจกรรม ขั้นการลงทุน
และปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีทาการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลตาบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 308 คน เป็นชาย 142 คน เป็นหญิง 166 คน ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
ตาบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ และขั้นการ
วางแผนดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ช่วงอายุ มีระดับการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลแตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีความแตกต่างในด้านการศึกษา และอาชีพมี
ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศที่ได้สามารถใช้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ต่อไป
2.5 การเปรี ยบเทีย บการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการตัดสินใจ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับวมมติ ฐานและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพนิดา ธนะกลม (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมเป็นรายด้านคือ ด้านการ
ประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันโดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มี
เพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.6 การเปรี ยบเทีย บการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อจาแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ส่วนด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานและยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ขั้นการวางแผน
ดาเนินกิจกรรม ขั้นการลงทุนและปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างทีทาการศึกษา
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบรบือ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 308 คน เป็นชาย 142 คน
เป็นหญิง 166 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบรบือ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นขั้นการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ และขั้นการวางแผนดาเนินกิจกรรมอยู่ ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ช่วง
อายุ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลแตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีความแตกต่างในด้าน
การศึกษา และอาชีพมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศ
ที่ได้สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลตาบลบรบือ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อความจงรักภักดีที่มีต่อสถานศึกษาของข้าราชการ
ครู ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ด้านการวางแผน ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นและ
ทาเสนอปัญหาในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบล ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรมีการวางแผนในการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น โดยการรณรงค์ การเผยแพร่ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆ หรือ
การอบรมให้ความรู้ เป็นต้น
1.2 ด้านการดาเนินการ ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ ประชาชนร่วมกับเทศบาลตาบลใน
การพัฒนาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานของเทศบาลตาบล ดังนั้น ผู้บริหาร
เทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนการดาเนินงาน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และทางเทศบาลก็จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง ของประชาชน
1.3 ด้านการตัดสินใจ ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจ
กาหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในการทาประชาคม เพื่อจะได้ความคิดที่หลากหลายและป้องกันความขัดแย้งและสร้างความ
สอดคล้องในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.4 ด้านการประเมินผล ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนหรือโครงการ ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรจัดให้มี
การประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วมเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม
1.5 ด้านการรับผลประโยชน์จากการมีส่ว นร่วม ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และการดาเนินงานตามแผน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของเทศบาล
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ควรกาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติ
ได้จริง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลกกโก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
2.1 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนางานของเทศบาลตาบลทั้งในส่วนร่วมของ
ประชาชนและส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลใน
จังหวัดลพบุรี
2.3 ควรศึกษารูปแบบในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี

