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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี  
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

People’s Participation in the Public Service of the Lopburi Municipality,  
Si Satchanalai District  Lopburi Province 

 
ดร.วันเฉลิม  แสงสว่าง1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมือง
ลพบ ุร ี จ ัง ห ว ัด ลพบ ุร ี แ ล ะ เ พื ่อ ศ ึก ษ า
เปรี ยบ เที ยบระดับการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ านวน 391 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
สถิต ิที ่ใช ้ในการว ิเคราะห์ข ้อมูล  ได ้แก่          
ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ า เภอเมืองลพบุรี  จั งหวัดลพบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมด้านติดตาม
และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติ และด้านการมี
ส่วนร่วมด้านก าหนดนโยบายตามล าดับ 

ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  พบว่า ประชาชนที่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีแตกต่างกัน 
ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกันส่วนร่วมใน
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดบริการสาธารณะ 

1  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
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Abstract 
The purpose of this research were to 

study People’s Participation in the Public 
Service of the Lopburi Municipality, Lopburi 
District Lopburi Province and the level of 
involvement of the public in the Public 
Services of the Municipality of Lopburi 
District Lopburi Province classified by  
factor personalization features Participants 
include people living in the district of 
Lopburi municipality. District Lopburi 
Lopburi 391 people. The instruments used in 
the study was a questionnaire. The statistics 
used in the analysis were used to analyze the 
statistics include percentage, mean and 
standard deviation, t-test and F-test. 
 The results showed that  
 1. People’s Participation in the 
Public Service of the Lopburi Municipality, 
Lopburi District  Lopburi Province. The 
overall level Considering that it was found. 
The participatory monitoring and evaluation. 
Has the highest levels was the second part of 
the practice. And the involvement of policy 
makers. 
 2. Compare the involvement of 
citizens in the public service of the 
municipality of Lopburi. District Lopburi 
Lopburi province found that public sex, age, 
education. Revenues are participating in the 
Public Services of the Municipality of 
Lopburi. District Lopburi Provincial 

differences Most people who have different 
professions involved in the Public Services 
of the Municipality of Lopburi. District 

Lopburi Lopburi no difference. 
 
Keywords: People’s Participation in the 
Public Service 
 

บทน า 
การปกครองระบบประชาธิปไตยเป็น

ระบบที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการปกครอง
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างแท้จริง โยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปกครองที่ต้องมีความโปร่งใสชัดเจน 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
ในท านองเดียวกันประชาชนก็สามารถมีส่วน
ร่วมในการรับฟัง ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วม
ด าเนินการ และร่วมตรวจสอบองค์กรได้อย่าง
เหาะสม ซึ่งการที่จะบรรลุผลตามระบอบ
ประชาธิปไตยดังกล่าว ประเทศไทยจะต้อง
อาศัยปัจจั ยหลายด้ านช่วยในการปฏิรูป
การเมืองการปกครองให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของตนเองในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ทางการเมืองการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือได้ว่าตนเอง
อยู่ใกล้ชิดมากที่สุด (สถาบันพระปกเกล้า , 
2544: 325) 

 การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นรูปแบบ
การปกครองที่ส าคัญอย่างยิ่งในสภาพสังคม
ปัจจุบันด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าในแต่พื้นที่ ของ
ประเทศไทยจะมีความแตกต่างหลากหลายกัน
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ออกไป เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ฯลฯ ซึ่งเมื่อแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่มี
ความหลากหลายดังกล่าว รัฐบาลย่อมไม่ยอม
ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องและตรวตามความ
ต้องการของประชาชน ดั งนั้ น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึ ง เป็นการจัดการ
ปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือก
ตัวแทนของท้องถิ่นตัวเอง มาเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารงาน
รวมถึ ง ก า รท าหน้ าที่ เ ป็ นตั ว แทนดู แ ล
ผลประโยชน์ของท้องถิ่นการจัดท าบริการ
สาธารณะต่างๆ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
ต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละ
ท้องถ่ิน 

 เทศบาลเมือง เป็นการปกครองส่วน
ท้องถิ่นแบบเทศบาลส าหรับเมืองขนาดกลาง 
จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ท้องถิ่นที่
จะได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองนั้น คือ 
ท้ องถิ่ นอัน เป็นที่ ตั้ งศ าลากลางจั งหวั ด 
เช่น เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ที่ตั้งศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว) หรือท้องถิ่นที่มี
จ านวนราษฎรมากกว่า 10,000 คน และมี
รายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
เมืองตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ก็มีท้องถิ่น
บางแห่งที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด
และมีจ านวนประชากรไม่ถึง 10,000 คน แต่ก็
มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง เนื่องจากได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเทศบาลสมัยแรก ๆ ซึ่ง
วางเกณฑ์ต่างจากปัจจุบัน เช่น เทศบาลเมือง

เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง
หลายแห่งมีฐานะเดิมเป็นเทศบาลต าบล เช่น 
เทศบาลต าบลหัวหิน เทศบาลต าบลชะอ า ที่
ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหัวหินและ
เทศบาลเมืองชะอ าตามล าดับ แต่ก็มีบางแห่งที่
ได้รับการยกฐานะข้ามขั้นจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขึ้นมาโดยไม่เป็นเทศบาลต าบลมา
ก่อน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี ท่ีได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากพูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี
ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองปาก
พูน  และองค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลทุ่ ง
ต าเสา จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา ทั้งนี้ หากท้องถิ่นใด
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองไป
แล้วเป็นเวลา 1 ปี ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และ
สารวัตรก านันในท้องถิ่นนั้น ๆ จะถูกยกเลิก
ไปด้วย เทศบาลเมืองมีนายกเทศมนตรีท า
หน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและมีสภาเทศบาล
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 18 คนที่
ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาท าหน้าที่ฝ่าย
นิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาล โดย
เทศบาล เมื อ งมีหน้ าที่ รั กษาความสงบ
เรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบ ารุง
ถนนและท่ า เ รื อ  ดับ เพลิ งและกู้ ภั ย  จั ด
การศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์  และรักษาวัฒนธรรมอันดีใน
ท้ อ ง ถิ่ น  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง อ า จ จั ด ใ ห้ มี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ได้
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ตามสมควร (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120, 
2546: 1) 

 ตามที่กล่าวมาข้างต้น ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี การจัดการบริการสาธารณะมีปัญหา
อุปสรรค ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
ลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี ให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมน้อย ขาดความร่วมมือจาก
หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน การ
ประสานในการติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
น้อย ระยะเวลาในการจัดท าโครงการไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลา งบประมาณที่ได้รับ
ไม่ครบตามที่ตั้งไว้ ประสบบัญหาอุทกภัย 
(ผลการด าเนินงาน, 2554) ส่งผลท าให้การ
บริการสาธารณะ อันได้แก่ เส้นทางในการ
สัญจรยังมีการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงซึ่งถนนตาม
ซอยสาธารณะยังไม่มีการพัฒนา ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ
เดินทางในบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุในการใช้
ถนนสัญจรของประชาชน การบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ผ่านมา
การด าเนินการยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เนื่องประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจักบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรีน้อย
มาก ในด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการ
ปฏิบัติ ด้านการใช้ประโยชน์และด้านการ
ติดตามและประเมินผล ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดบริการสาธารณะของเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
น าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี 
อ า เภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชนืจากการจัดบริการ
สาธารณะนั้นอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมือง
ลพบุรี  จั งหวัดลพบุรี  จ าแนกตามปัจจั ย
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
สมมติฐานในการศึกษา 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะ
ต่างกัน 

2. ประชาชนมีอายุต่างกันมีระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะ
ต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
บริการสาธารณะต่างกัน 

4. ประชาชนที่ มี อาชีพต่ างกันมี
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการบริการ
สาธารณะต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่ างกันมี
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการบริการ
สาธารณะต่างกัน 
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6. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการบริการสาธารณะต่างกัน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร
และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนด

กรอบการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ า เภอเมืองลพบุรี  จั งหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนด
นโยบ า ย  ด้ า นก า รปฏิ บั ติ  ด้ า นก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน
ทั้งสิ้น 16,486 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จ านวน 391 คนโดยการค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ Taro 
Yamane และใช้สุ่มตัวอย่าง 

 
 

3. ด้านระยะเวลา 
ผู้ ศึ ก ษ า ไ ด้ เ ริ่ ม ต้ น  ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.
2557 รวมเป็นระยะเวลาศึกษา 6 เดือน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 สอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ 

ส่วนที่  2 ลักษณะแบบเลือกตอบ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่  ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการ
ปฏิบัติ ด้านการใช้ประโยชน์และด้านการ
ติดตามและประเมินผล  โดยแบ่งระดับการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 5 ระดับโดยวัดแบบลิเคิรท์
สเกล (Likert  scale)  (อ้างถึงในนพพล มุขมา, 
2545 : 45)   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาเรื่อง  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามให้กับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ า เภอเมืองลพบุรี  จั งหวัดลพบุรี 
จ านวน 391 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ในการศึกษาเรื่อง  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะส่วน
บุคคล  โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean)  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จ าแนกเป็น 2  กลุ่ม ได้แก่  เพศ โดยใช้ 
t-test 
 4. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จ าแนกตาม อายุ การศึกษา อาชีพ  
รายได้  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยใช้
One  Way  ANOVA  กรณีที่มีความแตกต่าง
ใช้สถิติ เชฟเฟ (Scheffe) 
 
 
 

สรุปผลการศึกษา 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้าน
การมีส่วนร่วมด้านติดตามและประเมินผล
โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ในกระบวนการควบคุม
การด าเนินการบริการสาธารณะ และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ท่านและชุมชน
ของท่านได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ดังกล่าวเต็มที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ มี
น าปัญหา ข้อขัดข้องที่พบจากการจัดท า
บริการสาธารณะของเทศบาลพูดคุยในที่
ป ระชุ มของหมู่ บ้ านหรื อที่ อื่ น  ๆ  และ
เสนอแนะแนวทางวิธีปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  พบว่า ประชาชนที่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีแตกต่างกัน 
ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกันส่วนร่วมใน
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีไม่
แตกต่างกัน 
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