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บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนากิจกรรมชุมชน เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 2) ศึกษา
ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนา
กิจกรรมชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยคือ ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
พิ ษ ณุ โ ลก 365 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
และดัดแปลงจากการศึกษาค้นคว้า จากต�ำรา เอกสารวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
3 ตอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการพัฒนากิจกรรมของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัยโดยเรียงล�ำดับ
ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย อั น แรกคื อ ความสามั ค คี
ความผูกพัน ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วน
*มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ท้องถิน่ ความโปร่งใส ภาวะผูน้ ำ � การรับรูข้ า่ วสาร ความมัน่ คง
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ส�ำหรับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนากิจกรรมชุมชนของเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวม
อยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายปั จ จั ย สามารถ
เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย อันดับแรกคือ การมี
ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ จ ากการด� ำ เนิ น การ
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล
จากผลการสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์
ทางด้านบุคคล ชุมชน และองค์กร พบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนทางด้านบุคคล ประกอบด้วยความ
มั่ น คง การเป็ น สมาชิ ก กลุ ่ ม ทางสั ง คม ทางด้ า นชุ ม ชน
ประกอบด้วยความสามัคคี การรับรูข้ า่ วสาร ทางด้านองค์กร
ประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำ  ความโปร่งใส มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านความมั่นคง
และความผูกพัน มีผลต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทางลบ
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่ส่งเสริม/การมีส่วนร่วม/การพัฒนา
กิจกรรม/เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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The purposes of this research were
1) to study public participation levels in community
activities development of Phitsanulok Municipality,
Phitsanulok Province 2) to study factor promoting
public participation in community activities
development of Phitsanulok Municipality, Phitsanulok
Province. The sample consisted of 365 persons
in the area of Phitsanulok Municipality. The research
tool was a questionnaire which is divided into
3 parts. The questionnaire created and designed
by the researcher reference from documents,
academic journals and research related to the field.
The statistics employed to analyze the date were
frequency, percentage, mean, standard deviation
and multiple regression analysis.
The research findings revealed that:
The overall factors promoting participation
in community development in Phitsanulok
Municipality activities development in Phitsanulok
Municipality was at high level. Considering
the types of participation, they are rated form
high to low mean orderly as following: solidarity,
attachment, knowledge on local government,
transparency, leadership, information acknowledgement, security, social group membership and sense
of ownership.
Factor affecting in factors promoting
participation in Phitsanulok Municipality were
generally at a height level. Considering individually
the factors were rated orderly from high to low mean
as following: participation in receiving the benefit
of operation, participation in aiding and following up.
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According to the hypothetical trail to find
out relationship in each aspect, the results indicate
as following:
In term of personal aspect, the security and
social group membership play a major role in explain
in the participation on local people in community.
For the community aspect, sodality
directly information acknowledgement unexpectedly
security and attachment hare a negative relation to
the participation of promoting factors, participation
in community development in Phitsanulok Municipality.
Finally in terms of the organizational aspect,
leadership and transparency are significant factors
that directly related to the participation in
community activities development in Phitsanulok
municipality unexpectedly security and attachment
have a negative relationship to the participation
of promoting in Phitsanulok Municipality.
Keyword: Factors Promoting/Participation/Activities Development/Phitsanulok Municipality

บทน�ำ

เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเทศบาลขนาดใหญ่
ที่พัฒนามาจากเทศบาลเมืองพิษณุโลก มีพื้นที่กว้างขวาง
และมีชุมชนต่าง ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่หลายชุมชน ได้รับการ
ยกฐานะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ตามนโยบายขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยที่ก�ำหนดรูปแบบ
จัดตั้งชุมชนโดยการรวมตัวของประชาชน ก�ำหนดรูปแบบ
การบริหารขึน้ ให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน
นโยบายส�ำคัญคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม
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ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนกับเทศบาลด้วย ปัจจุบนั
เทศบาลนครพิษณุโลกมีการจัดตัง้ ชุมชนแล้ว 54 ชุมชน และ
สามารถจั ด ตั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น ไปได้ อี ก ถึ ง 90 ชุ ม ชน ภายในปี
พ.ศ. 2560 แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการบริหารชุมชน ๆ ละ
10 คน การบริหารชุมชนได้รวมชุมชนเข้าด้วยกันเป็น 4 โซน
(เขต) แต่ละเขตมีชุมชนสังกัดอยู่ระหว่าง 12 - 15 ชุมชน
เทศบาลนครพิษณุโลกได้จดั ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
มาโดยตลอด และได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมสาขา
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ต่อเนื่องกันมา
ทุกปีดังเช่น ปี 2549 (95 รางวัล) 2550 (5 รางวัล) 2551 (11
รางวัล) 2552 (12 รางวัล) 2553 (10 รางวัล) รางวัลที่ได้รับ
เป็นรางวัลที่ให้แก่บุคคล และองค์การ ในฐานะเป็นผู้บริหาร
องค์การดีเด่น และเป็นองค์การทีม่ กี จิ กรรมบริการสาธารณะ
ดีเด่น (เทศบาลนครพิษณุโลก 2554)
ความส� ำ เร็ จ ต่ า งๆ จากผลงานกิ จ กรรมดี เ ด่ น
แทบทุกปีเหล่านี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือ
สนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส่ ว นต่ า งๆ อั น ประกอบด้ ว ยภาค
องค์การเทศบาลนครพิษณุโลก ภาคการบริหารกิจกรรม
ของคณะผูบ้ ริหารเทศบาลนครพิษณุโลก และผูบ้ ริหารชุมชน
อันประกอบด้วย ประธานชุมชน คณะกรรมการบริหารชุมชน
และภาคส่วนประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในแต่ละเขตชุมชน
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ อย่างจริงจัง
จนประสบความส�ำเร็จ
ซึง่ นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ หากได้มกี ารวิจยั
และน� ำ เสนอข้ อ มู ล ความเป็ น จริ ง อั น จะเป็ น ประโยชน์
ต่อเทศบาล ตลอดจนองค์กรในส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจะได้
น�ำไปปฏิบัติ น�ำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในเขตความรับผิดชอบขอตน เพือ่ สนองนโยบาย
การบริ ห ารการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ไ ด้ ผ ลดี และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างเสริมปัจจัยต่างๆ ที่จะน�ำไปสู่
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป
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เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
กิจกรรมชุมชน และศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ เสริมต่อการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนากิจกรรมชุมชน ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก
ประโยชน์ของการศึกษา
ท�ำให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วม และทราบถึง
ปัจจัยหลักส�ำคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
สามารถน�ำผลทีไ่ ด้จาการศึกษาไปใช้ในการก�ำหนด
นโยบาย และวางแผนเพือ่ แก้ไขปัญหาในการพัฒนากิจกรรม
ชุมชนของเทศบาล และท้องถิ่นอื่นได้
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
		
ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากประชากรที่
อาศัยอยู่ในชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
		
ขอบเขตด้านพื้นที่ จากชุมชนต่างๆ จ�ำนวน
54 ชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก
		
ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
2556 ถึง มีนาคม 2557
วิธีด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า
ศึกษาโดยใช้วธิ กี ารจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork Research), ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire),
สัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย ผสมผสานระหว่ า ง
การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ครอบคลุมตัวแปรหลักที่ก�ำหนดรวม 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล
ด้านชุมชน และด้านองค์การ ซึ่งมีปัจจัยส�ำคัญ 9 ด้าน
คือ ด้านความมั่นคง การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น การรับรู้ข่าวสาร

60

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความสามัคคี ความผูกพัน ภาวะผู้น�ำ 
และความโปร่งใส การวิจยั เชิงคุณภาพ เลือกใช้วธิ กี ารศึกษา
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลในชุมชนซึ่งประกอบ
ด้วย ประธานชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิชุมชน กรรมการชุมชน
และประชาชน และการประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ย (Grouping
Discussion) จากตัวแทนประธานชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒชิ มุ ชน
จากโซน (เขต) ที่ไม่ได้ท�ำการส�ำรวจภาคสนาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ
ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ก ารทดสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ระดับของการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนต่างๆ
		 1.1 ขั้ น ตอนรวม ทั้ง 5 ขั้นตอน มีการการ
เข้าร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก และในแต่ละขั้นตอน
ย่อยก็เข้าร่วมในระดับมากเช่นกัน
		1.1.1 ขัน้ ตอนการเริม่ โครงการ/กิจกรรม
และขัน้ ตอนการวางแผน เป็นขัน้ ตอนทีป่ ระชาชนเข้าร่วมอยู่
ด้ ว ยในล� ำ ดั บ สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ ม าจากการที่ ค ณะกรรมการผู ้
ด�ำเนินโครงการได้เข้าไปเผยแพร่ข้อมูล และความเป็นจริง
ต่างๆ เบือ้ งต้นให้กบั ประชาชนในชุมชน ก่อนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนิน
กิจกรรม รวมทั้งมีการโฆษณารายละเอียดต่างๆ ทางวิทยุ
กระจายเสียงในชุมชน ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ท้ อ งถิ่ น ล่ ว งหน้ า เป็ น แรมเดื อ นแล้ ว รวมถึ ง ประชาชน
และคณะกรรมการชุ ม ชน ได้น�ำเอาแผ่นปลิว แผ่นพับ
โฆษณาเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจกรรมในชุมชน ไปติดประกาศ
ไว้ ที่ ศ าลากลางหมู ่ บ ้ า น (ชุ ม ชน) และแจกจ่ า ยให้ ถึ ง
มือประชาชนโดยตรง ท�ำให้เกิดกระแสความร่วมมือร่วมใจ
เป็นอย่างมาก ดังนัน้ เมือ่ มีการประชุมวางแผนก�ำหนดระยะ
เวลาการท�ำงาน จึงท�ำให้ประชาชนสนใจเข้าไปร่วมเสนอ
ความคิดเห็น ก�ำหนดวิธีการต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการ
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ด�ำเนินงาน (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุคคลในชุมชนด้วย) โดยมี
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมคือ
- ขั้นตอนการเริ่มโครงการ ปัจจัยส�ำคัญคือ การ
ร่วมศึกษาสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน และการร่วมศึกษา
สาเหตุของปัญหา มาจากการที่ประชาชนซึ่งอยู่ในชุมชนนั้น
ๆ เอง ย่อมทราบถึงสาเหตุของปัญหา และสามารถชี้แนะถึง
การเกิด การแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
- ขั้นตอนการวางแผนโครงการ มีการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมาก โดยเฉพาะปัจจัยการก�ำหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในล�ำดับสูงสุด ซึ่งมาจาก
การที่ประชาชนเข้าใจถึงข้อมูล ที่มาแห่งปัญหาดีอยู่แล้ว
จึงสามารถก�ำหนดเป็นนโยบาย และวัตถุประสงค์เพือ่ ปฏิบตั ิ
ได้ง่ายและตรงประเด็นการพัฒนาได้มากกว่าที่จะคาดหวัง
หรือคาดเดาเอาเอง
			 1.1.2 ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งาน ปัจจัย
ส�ำคัญคือ การขอความช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งหมายถึง
การขอความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเครื่องจัก
กล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชนใกล้เคียง อ.บ.ต.
ทีม่ เี ขตติดต่อกัน เทศบาลต�ำบล และเทศบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา
จากองค์การบริหารส่วนต�ำบล บริษัท ห้างร้านที่มีจิตศรัทธา
ให้ความช่วยเหลือ
		1.1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมิน
ผล เข้าร่วมด้วยในระดับมาก โดยเฉพาะการประเมินผลงาน
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ อยู่ในล�ำดับสูงสุด เพราะประชาชน
เล็งเห็นความส�ำเร็จของโครงการ เป็นการช่วยพัฒนาชุมชน
ให้เจริญก้าวหน้า ความส�ำเร็จจากโครงการส่งผลต่อความ
ภาคภูมิใจของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
			 1.1.4 ขั้นตอนการ่วมรับผลประโยชน์
เข้าร่วมด้วยในระดับมาก โดยปัจจัยที่เข้าร่วมสูงสุดคือ
การฉลองความส�ำเร็จ ซึ่งทางเทศบาลและชุมชนจะจัดขึ้น
เมื่ อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรมนั้ น ๆ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งไปด้ ว ย
ความภาคภูมิใจ
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ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมพัฒนากิจกรรมชุมชน
1. ปัจจัยหลัก ทีท่ ำ� การวิจยั มี 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล
ด้านชุมชน และด้านองค์การ ผลการวิจัยทั้ง 3 ด้านมีระดับ
การส่งเสริมระดับมากทุกด้าน โดยมีปจั จัยด้านองค์กร มีการ
ส่งเสริมล�ำดับสูงสุด รองลงไปคือ ด้านบุคคล และด้านชุมชน
ที่มีค่าเฉลี่ยการส่งเสริมการเข้าร่วมในระดับใกล้เคียงกัน
		 1.1 ปั จ จั ย หลั ก ด้ า นองค์ ก ร โดยรวมมีการ
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในระดับมาก
โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับความโปร่งใส ประชาชนเชื่อมั่น
ว่าองค์กรทีจ่ ดั กิจกรรมจะให้บริการทีด่ ตี อ่ ชุมชน และในการ
จัดกิจกรรมมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ไม่มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว ความเชื่อมั่น
และเชื่อใจเช่นนี้ ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในชุ ม ชนต่ า งๆ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง จนท� ำ ให้ กิ จ กรรมต่ า งๆ
ของเทศบาลนครพิษณุโลกส�ำเร็จด้วยดี และได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติเสมอมา
		 1.2 ปัจจัยหลักด้านบุคคล ซึง่ ถือว่าเป็นตัวการ
อันส�ำคัญยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรม โดยรวมมีการส่งเสริม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในระดับมากเช่นกัน
โดยเฉพาะปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นประเด็นส่งเสริมล�ำดับสูงสุด การรับรู้
ข่าวสารเป็นประเด็นส�ำคัญรองลงมา นั่นคือ การที่ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่น จะท�ำให้
พวกเขาทราบถึง สิทธิ หน้าที่ ที่พึงมีต่อการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น-ชุมชน รวมถึง
จากการรั บ รู ้ ข ่ า วสารที่ เ ผยแพร่ ใ นชุ ม ชนอยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ 
ช่วยกระตุน้ ให้รซู้ งึ้ เข้าอกเข้าใจกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชุมชน
และอยากจะเข้าไปร่วมด้วยช่วยกัน เพือ่ ประโยชน์ของท้อถิน่
หรือชุมชนของตน
		 1.3 ปัจจัยหลักด้านชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
อันส�ำคัญยิ่ง เพราะหากชุมชนจะคิดท�ำกิจกรรมไม่พร้อม
หรือไม่เหมาะสมที่จะพัฒนา ก็ยากที่จะปฏิบัติกิจกรรมเช่น
นั้นได้ ผลการวิจัย มีประเด็นส�ำคัญด้านชุมชนอยู่ในระดับ
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มากทุกปัจจัย คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความสามัคคี
และความผูกพัน โดยเฉพาะประเด็นความผูกพัน ส่งผลต่อ
การเข้าร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมของประชาชนในทุกชุมชน
เป็นอย่างมาก ผลจากสัมภาษณ์ทุกคนตอบเช่นเดียวกันว่า
มีความผูกพันกับชุมชน เพราะเป็นสถานทีเ่ กิด ทีท่ ำ� มาหากิน
และมี ญ าติ มิ ต รในชุ ม ชนแห่ ง นี้ เมื่ อ มี กิ จ กรรมจึ ง ยิ น ดี
และเต็มใจเข้าร่วมด้วยเป็นอย่างยิ่ง ประเด็นความสามัคคี
ก็เป็นปัจจัยที่สงเสริมการเข้าร่วมพัฒนากิจกรรมเป็นอย่าง
มาก เพราะความสามัคคีท�ำให้เกิดความรัก ความสนิทสนม
อยากเห็นท้องถิ่นของตนเจริญก้าวหน้า
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้คือ
การใช้ปจั จัยเชิงบวกแก่ประชาชน มีผลท�ำให้ประชาชน
ในชุมชนเข้าร่วมพัฒนากิจกรรมนั้นมากขึ้น
จากผลการวิ จั ย ซึ่ ง ได้ วิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ าน
ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามด้วยสถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regressions)
ผลคือ ปัจจัยความมั่นคง เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น
การรั บ รู ้ ข ่ า วสาร ความรู ้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ ความสามั ค คี
ความผูกพัน ภาวะผู้น�ำ ความโปร่งใส เชิงบวก มีผลส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมชุมชน ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยย่อยทีส่ ำ� คัญ (ประเด็นส�ำคัญ) ทีช่ ว่ ยส่งเสริม
ปัจจัยความมั่นคง ปัจจัยส่งเสริม คือ มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีการศึกษาทีด่ ี และมีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง
ปัจจัยการเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม ปัจจัยส่งเสริม
คือ การส่งเสริมให้แต่ละกลุม่ พัฒนามากขึน้ รวมถึงช่วยปรับ
ทัศนคติของกลุ่มให้เห็นว่า เมื่อกิจกรรมต่างๆ ได้รับการ
พัฒนาแล้ว ย่อมมีผลกระทบมาสู่กลุ่มต่างๆ ทางสังคมด้วย
ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปัจจัยส่งเสริม คือ การท�ำให้ประชาชนมีความรู้
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ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น
ปั จ จั ย การรั บ รู ้ ข ่ า วสาร ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง เสริ ม คื อ
ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้หลายๆ ทาง โดยเฉพาะกิจกรรม
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ต่างๆ แผ่นปลิว แผ่นพับ
ปัจจัยความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ ถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ซึ่งหากประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของกิจกรรม
ก็จะให้ความร่วมมือมากขึน้ ปัจจัยส่งเสริมทีส่ ำ� คัญ คือ มีการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีให้แก่ชมุ ชนมากกิจกรรม
และย่อยขึ้น
ปัจจัยความสามัคคี เป็นปัจจัยทีป่ ระชาชนทัง้ หลาย
มีความต้องการให้เกิดมียิ่งกว่าปัจจัยอื่นใด เพราะหาก
ในชุมชนคนมีความสามัคคีกันดี มีความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ง่าย และมีความส�ำเร็จสูง
ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ  ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริม
คือ ความต้องการได้ผนู้ ำ� ประเภทใจกว้าง มีความเป็นกันเอง
ปัจจัยเกีย่ วกับความโปร่งใส ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสริม
คือ ผูน้ ำ� ทีบ่ ริหารกิจกรรมต้องใจซือ่ มือสะอาด รวมถึงในการ
บริหารงานควรชี้แจงความความก้าวหน้าของโครงการอยู่
ตลอด สามารถให้ประชาชนเข้าไปช่วยเหลือตรวจสอบได้
ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ประการหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้มากขึ้น เพราะหากคนใน
ท้องถิ่นมีความรู้สึกผูกพันกับชุมชน กิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้น
ก็ย่อมได้รับความร่วมมือ และสู่ผลส�ำเร็จ แต่ผลวิจัยพบว่า
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ส่วนใหญ่ยงั ขาดความเอือ้ อาทรห่วงใยในชุมชน ถึงถือว่าเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ต้องเอาใจใส่ ส่งเสริมให้มากขึ้น
สรุปผลผลการวิจัย
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาของ
ชุมชน เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบัน เพราะท้องถิ่น
จะเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ เป็นส�ำคัญ ในอดีต
ที่ผ่านมาความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นเป็นไปได้อย่าง
เชื่องช้า ทั้งที่ฝ่ายบ้านเมืองเองก็มีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริม
พัฒนาชุมชนอย่างมากหลาย สาเหตุมาจากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเอง ต่างจากชุมชนของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชนของเขามีบทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ
กับฝ่ายปกครองเป็นอย่างดีจนกิจกรรมต่างๆ ส�ำเร็จลุล่วง
มีผลท�ำให้สังคมของเขาพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหลักที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
ว่า ประชาชนในชุมชนของเราต้องการปัจจัยใดบ้างที่จะช่วย
กระตุ้นให้พวกเขาเกิดความกระตือรือร้น และสนใจอยากมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมชุมชนของตนบ้าง ซึ่งจะได้
รับค�ำตอบจากผลการวิจัยเรื่องนี้ สามารถน�ำผลวิจัยมาใช้
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว ม ของประชาชนได้ เ ป็ น
อย่างดียิ่ง
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