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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาสภาพทัว่ไปของการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา 2) เปรียบเทียบสถานภาพ
ทัว่ไป การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง กบั การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) ถอดบทเรียน
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้อ ง ถ่ิน ใน เขตอ า เภอป าก ช่อง  จังห วัด
นครราช สีม า 4)  เพื่ อ เสนอ รูปแบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กลุ่ม
ตัวอย่างของก ารวิ จัย  (เชิ งป ริม าณ ) คื อ 
ประชาชน ในชุมชน ผู ้บริหารและสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอปาก
ช่อง จังหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  กลุ่มตัวอย่าง
(เชิงคุณภาพ) การถอดบทเรียนก าหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 20 คน  และ การจดัท า 
Focus Group ก าหนดขนาดก ลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 15 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจ ัย
สร้างข้ึนและดัดแปลงจากการศึกษาค้นควา้
จากเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง  มีค่า
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และ
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวจิยัพบวา่  
1. สภาพทัว่ไปของการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอปากช่อง  
จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี การรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  พิจารณา
รายดา้น  สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย อนัดับแรก คือ ด้านการให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ด้านการมีส่วนเพื่อ
การพึ่งตนเอง ดา้นลกัษณะของความเป็นผูน้ า 
ดา้นความสามคัคีและความร่วมมือในชุมชน 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของชุมชน 
และด้านโอกาสพบปะแลกเปล่ียนเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกนั ตามล าดบั 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา พบว่า เพศ สถานภาพ 
การศึกษา รายได้  ก ารรับ รู้ข่ าวส ารทาง
การเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ี
แตกต่างกนั มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารองคก์รปกครองส่วน
ท้อ ง ถ่ิน ใน เขตอ า เภอป าก ช่อง  จังห วัด
นครราชสีมา แตกต่างกนั  

3. การถอดบทเรียน รูปแบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท่ีดี ในการบริหารองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีจ านวน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ส ารวจ
ขอ้มูลพื้นฐาน ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุตติยภูมิ  
2) รับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นและ
การฟังเสียงประชาชน  3) มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน  4) การกระจายอ านาจ 5) การมี

ส่วนร่วมการบริหารมีส่วนร่วมของประชาชน  
6) ประชาสัมพนัธ์  และ  7) จดัเวทีชุมชน 

4. รูปแบบการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากช่อง  
จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 1) การรับฟังความ
คิดเห็นโดยพบปะแลกเปล่ียนเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกนั 2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ก ารบ ริห าร มี ส่ วน ร่วมของป ระช าชน             
3) การกระจายอ านาจและความเป็นผู ้น า       
4) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและ
ประชาสัมพนัธ์  5) การวางแผนเพื ่อการ
พึ่งตนเอง และ  6) ความร่วมมือในชุมชน 
และ จดัเวทีชุมชน 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร, การมีส่วน
ร่วมของชุมชน, การบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 
Abstract 
              The objectives of this research were:  
1) To study the general status of the 
management model of community 
participation to the Local Organization 
Administration in Pak Chong District, Nakhon 
Ratchasima. 2) To compare the general status, 
perception of the political news and the 
participation in politics and the management 
model of community participation to the Local 
Organization Administration in Pak Chong 
District, Nakhonratchasima. 3) To understand 
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the model management of community 
participation to the Local Organization 
Administration in Pak Chong District, Nakhon 
Ratchasima.  4) To propose the management 
model of community participation to the Local 
Organization Administration in Pak Chong 
District, Nakhon Ratchasima.The sample 
groups of this research (qualitative Research) 
were the people in community , the 
administrators and the members the Local 
Organization Administration in Pak Chong 
District, Nakhon Ratchasima , the totaling of 
400 people by using a random sampling 
groups, the sampling group (Qualitative) 
Understanding the model management by 
limiting the group size of 20 people and Focus 
Group of 15 people by the purposive 
sampling. The instrument to use for the data 
collection of this research are the 
questionnaires which the researcher are 
created and developed from studying and 
research from the documents and the related 
researches. The confidence was 0.92. The 
statistics to analyze the data were as 
followings : Percentage, mean and standard 
deviation, t-test and one-way analysis of 
variance. (One-Way ANOVA). 

The study results found as the 
followings: 

1. The general status of management 
of community participation to administrative 

Local government in Pak Chong District, 
Nakhon Ratchasima as followings. The 
perception of political news and the 
community participation to the Local 
Organization Administration in Pak Chong 
District, Nakhon Ratchasima. Overall the 
participation was in the moderate level. The 
administration of community participation in 
the management of local government in Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima was at a 
high level. Consideration each aspect was 
ordinary average from high to low. The first 
was the cooperation with other organizations. 
The ability to be self-suffcient. The ability of 
the leadership, in the local community, the 
participation in community’s decision making 
and the opportunity to meet and exchange the 
learning together with respectively.  

2. To compare the general status, the 
perception of political news and the 
participation in politics and the management 
model of community participation to the Local 
Organization Administration in Pak Chong 
District, Nakhon Ratchasima had found that 
gender, marital status, education, income, and 
the perception of political news and the 
participation in politics were different. The 
administration in community management of 
local government in Pak Chong District, 
Nakhon Ratchasima different, the community 
participation to the Local Organization 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.10  No.1  January – June  2016               . 

 

250 

Administration in Pak Chong District, Nakhon 
Ratchasima were different.   

3. To understand the model 
management of community participation to the 
Local Organization Administration in Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima had found 
that the management model of community 
participation to the  Local Organization 
Administration and there were 7 stages as the 
following: 1)  Survey the foundation data from 
primary data and secondary data. 2)  Hearing 
all opinions and public hearing. 3) Having the 
action plan operations 4) Decentralization. 5) 
The administration participation and the 
people participation. 6) Public Relations. 7)  
Arranging the Meeting. 

4. The management model of 
community participation to the Local 
Organization Administration in Pak Chong 
District, Nakhon Ratchasima were as 
followings: 1) Hearing the opinions by 
meeting and exchanging the opinions and 
learning together.  2) The participation in 
administration’s decision making of the  
people participation. 3) Decentralization and 
leadership 4) Cooperation with the agencies 
and the public relations. 5)  Planning for self-
reliance. 6)  The community cooperation and 
community meetings. 

Keywords: The Management Model, 
Community Participation, the Local 
Organization Administration 
 
บทน า 
            การบ ริหารจัดการของภาค รัฐใน
ปัจจุบนั มุ่งให้เกิดการบริหารกิจการท่ีดี และ
ค านึงถึงประชาชนผูม้ารับบริการเป็นส าคญั
โด ย ยึ ด แ น ว ค ว าม คิ ด ก าร มี ส่ วน ร่ ว ม
(Participation) เป็นรากฐานของการบริหาร
จดัการของภาครัฐทั้งน้ีการบริหารจดัการใน
องค์การมุ่งสร้างความถูกต้อง และ ความ
โปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมี
ส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง ทั้งภายในองค์การ 
แล ะภ ายนอกองค์ ก าร รัฐธ รรม นูญ ยึ ด        
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ได ้ให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหาร การพฒันาชุมชน พฒันาสังคม
และพฒันาประเทศ กล่าวคือ  วตัถุประสงค์
การบริหารจัดการ รัฐธรรมนูญก าหนดให้
ประโยชน์สาธารณะ (Public interest) ของคน
ทุกภาคส่วนในสังคม ในดา้นโครงสร้างและ
กระบวนการ รัฐธรรมนูญไดเ้พิ่มภาคประชา
สังคม ในทุกดา้นทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน  

การปกครองท้องถ่ินของประเทศ
ไทย ในปัจจุบนัด าเนินการตาม พระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 
เป็นกฎหมายฉบับหน่ึงท่ีแสดงถึงความ
พยายามในการกระจายอ านาจการปกครอง
ไปสู่ประชาชนให้มากข้ึน พ.ร.บ.ฉบับ น้ี     
ได้จัด ระ เบี ยบบ ริห ารราชก ารแผ่น ดิน
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ออก เป็น  3 ส่วน  ค ือ  1)ระ เบ ียบบ ริหาร
ราชการแผน่ดินส่วนกลาง 2) ระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดินส่วนภูมิภาค และ 3) ระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 
78 ที่บญัญตัิ ไวว้่า ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พฒันาเศรษฐกิจ
ของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้ งโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในทอ้งถ่ิน ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียม
กนัทั้งประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจงัหวดันั้น นอกจากน้ียงัส่งเสริม
ให้ ประชาชน เข้าม ามี ส่ วน ร่วม  ในการ
ปกครองทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน และ
รับรองสิทธิของประชาชน ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมหลายด้าน  เช่น  การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและส ังคม  การจดัท าบ ริก าร
สาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(มาตรา 87 และมาตรา 66) และการจัดการ
ด้ าน ส าธ ารณ สุ ข  (ม าต รา  51)  เป็ น ต้น  
นอกจากน้ี ประชาชนยงัสามารถมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด้วย (มาตรา 286 
และมาตรา 287) ดงันั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงมี
ความส าคญัในการสนองตอบต่อปัญหาและ

ความต้องการของชุมชนภายในท้องถ่ินได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ี
ของตน เองจะท าให้ เกิดการพัฒนาทาง
การเมืองได้ และการท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ช่วยสร้าง-เสริมความรู้ ความเขา้ใจ
ใหป้ระชาชน เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ถือได้ว่า เป็นสถาบนัฝึกสอนประชาธิปไตย
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เกิ ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participation) ของรัฐบาลในระดับท้องถ่ิน
หรือในระดบัภูมิภาค  ย่อมเอ้ือต่อประชาชน
ในการเขา้มามีส่วนร่วมในระดบัชุมชนของ
ตน และการเขา้ มาบริหารกิจการสาธารณะ
ภ าย ใน ชุ ม ชน ด้ ว ยตน เอ ง   เป็ น ผล ให้
ป ร ะ ช า ช น เห ล่ า น้ี ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ มี
ประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครอง
ตามหลกัการปกครองตนเองและน าไปสู่การ
เติบโตของ “ความ เป็นพลเมือง” ในหมู่
ประชาชน (นครินทร์   เมฆไตรรัตน์ และ
คณะ, 2548: 15) นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมยงั
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทเป็นอย่าง
มาก  ทั้ งน้ีเพราะการมีส่วนร่วมไม่ได้มีผล
เพียงสนบัสนุนการพฒันา โดยอาศยัพลงัและ
ทรัพยากรจากประชาชนเท่านั้น หากยงัเป็น
ก าร ส่ ง เส ริม ค ว ามส า นึ ก ร่ วม กัน ขอ ง
ประชาชนในอนัท่ีจะอยู่ร่วมกนัดว้ยความรัก
ความสามัคคี เน้นการค านึงถึงผลรวมและ
พัฒนาศักยภาพทางจิตใจทางการปกครอง  
ความสามารถในการช่วยตนเอง  โดยเป็นการ
เพิ่ ม คุณ ภ าพ ของก ารตัด สิ น ใจ  ก ารลด
ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้าง
ฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบติั 
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อีกทั้งช่วยหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ ในกรณี ท่ี
ร้ายแรงท่ีสุด ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือและ
ความชอบธรรม  ช่วยให้ทราบความห่วง
กั งวลของป ระช าชน และค่ า นิ ยม ขอ ง
สาธารณชน รวมทั้ งเป็นการพัฒนาความ
เช่ียวชาญ   และความคิดสร้างสรรค์ของ
สาธารณชน  ซ่ึงเป้าหมายของกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้
ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชน
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการท่ีน าเสนอ 
หรือนโยบายของรัฐ และมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหา เพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุด การมีส่วน
ร่วมของประชาชนยงัจดัเป็นรูปแบบหน่ึงของ
แนวคิด ในการกระจายอ านาจ จากส่วนกลาง
มาสู่ส่วนทอ้งถ่ิน เพราะประชาชนในทอ้งถ่ิน
คือผูท่ี้รู้ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
ตนเองดีกวา่คนอ่ืน (ถวิลวดี  บุรีกุล, 2551: 6) 
จึงท าให้การปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมี
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่ วนท้อ ง ถ่ินน้ อย  เป็ น ปัญห าท่ี เกิ ด ข้ึน
ส่วนมาก มาจากการปกครอง  แบบรวบ
อ านาจ (Centralization) โดยจะมีการรวมศูนย์
อ านาจและการตดัสินใจไวท่ี้ส่วนกลางทั้งส้ิน  
ก ารปกครองในลักษณ ะ น้ี  แม้ว่ าจะ มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิเป็นส าคญั คือ  การสร้างเอกภาพ
ให้บัง เกิด ข้ึนใน รัฐ  แต่ในการเมืองการ
ปกครองและการบริหารแล้ว การรวมศูนย์
อ านาจได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ติดตามมา
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะต่างๆ และ

ความไร้ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ภายในภาครัฐ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอด
รวมทั้ ง เร่ืองสิท ธิ เส รีภาพ  ต่าง  ๆ  เพราะ
รัฐบาลท่ีเป็นศูนยก์ลางเป็นผูก้  าหนดทิศทาง
ของรัฐแต่เพียงผู ้เดียว การตัดสินใจต่าง ๆ 
กระท าโดยรัฐบาลกลางทั้ ง ส้ินและไม่ มี
อ าน าจจากส่ วน อ่ืน ใด  ภายในภาค รัฐ ท่ี
ส าม ารถทัดท าน  ถ่ วง ดุลทักท้ ว ง  แล ะ
ตรวจสอบรัฐ และรัฐบาลได้เลย นอกจากน้ี
การกระจายการรวมศูนย์อ านาจเป็นการ
ปกครองท่ีเปิดให้ตวัแทนของรัฐบาลกลาง
เป็นผู ้มี อ  าน าจในการตัด สินใจทางการ
ปกครองและการบริหารได้ในขอบเขตหน่ึง
ต าม ท่ี รั ฐบ าล กล าง เป็ น ผู ้อ นุ ญ าต โด ย
เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นตวัแทนของรัฐน้ีจะท างานอยู่
ภายใต้ค  าสั่งของรัฐ ซ่ึงการมอบอ านาจจาก
รัฐบาลกลาง ออกไปให้แก่ผู ้แทน ของตน
ออกไปปฏิบติังานในพื้นท่ีต่าง ๆ มิไดแ้ปลวา่ 
ผูแ้ทนของรัฐบาลกลางนั้น มีอ านาจอิสระตดั
ขาดจากรัฐบาลกลาง ในทางตรงกันข้าม
อ านาจท่ีรัฐบาลมอบหมายให้ไปนั้นนอกจาก
จะมีความชดัเจนและแน่นอนแลว้ ยงัมีอ านาจ
ยกเลิกค าสั่งไดด้ว้ย (นครินทร์  เมฆไตรรัตน์, 
2548: 14-18)   
             สรุปได้ว่าการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของไทยในปัจจุบันในด้านองค์กรความมี
อิสระ ในการปกครองตนเองตามหลักการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเป็น
อิสระค่ อนข้างมาก  โดย เฉพ าะอย่างยิ่ ง
รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน ได้วางหลกัการ
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ให้ความอิสระแก่ท้องถ่ิน เป็นอย่างมาก 
ในทางปฏิบัติ ปั จจุบันอ านาจอิสระของ
ท้องถ่ินยากท่ีจะบังเกิดอย่างจริงจงั เช่น ใน
หลักการท้องถ่ิน มีอ านาจอิสระ ในด้าน
การเงินการคลัง  แต่ในทางความเป็นจริง
ทอ้งถ่ินไม่มีอ านาจอย่างเพียงพอท่ีจะจดัเก็บ
ภาษีมาใช้จ่ายในท้องถ่ินเอง อ านาจในการ
จัด เก็บภาษี มีน้อยมาก  ย ังต้องอาศัย เงิน
อุดหนุนจากส่วนกลางจดัสรร ส าหรับด้าน
การมี ส่ วน ร่วมของประชาชน  ใน เร่ือง
เก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินยงัอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งน้อย ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
มาจากปัญหาความ รู้ความเข้าใจในการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินและจิตส านึกของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
             
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ของการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพื่อเปรียบเทียบ การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

3. เพื่ อถอดบทเรียนรูปแบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

4. เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั (เชิงปริมาณ) 
คือ ประชาชน ในชุมชน ผูบ้ริหารและสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน โดยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  กลุ่มตัวอย่าง(เชิงคุณภาพ) 
การถอดบทเรียนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 20 คน  และ การจัดท า Focus Group 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 15 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็น
แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนและดัดแปลง
จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92 สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. สภาพทัว่ไปของการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี การรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ในการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมท่ีดีของชุมชน ในการบริหารองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมท่ีดีของชุมชนในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และ เม่ือพิ จารณารายด้าน
สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
อันดับแรกคือด้านการให้ความร่วมมือกับ
ห น่ วยงาน อ่ืน  ด้ าน ก ารมี ส่ วน เพื่ อก าร
พึ่ งตนเอง ด้านลักษณะของความเป็นผู ้น า 
ดา้นความสามคัคีและความร่วมมือในชุมชน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ชุมชน และดา้นโอกาสพบปะแลกเปล่ียนเพื่อ
การเรียนรู้ร่วมกนั ตามล าดบั   

2. เปรียบเทียบการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากช่อง  
จงัหวดันครราชสีมา พบว่า เพศ สถานภาพ 
การศึกษา รายได ้การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ีแตกต่าง
กัน มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั  

3. การถอดบทเรียนรูปแบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท่ีดีในการบริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีจ านวน 7 ขั้นตอน  ดงัน้ี 1) ส ารวจ
ขอ้มูลพื้นฐาน ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุตติยภูมิ  

2) รับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นของ
ประชาชน  3) มีการวางแผนการด าเนินงาน     
4) การกระจายอ านาจ   5) การมีส่วนร่วม         
ในการบริหารมี ส่วนร่วมของประชาชน        
6) ประชาสัมพนัธ์  และ 7) จดัเวทีชุมชน 

4. รูปแบบการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากช่อง 
จังหวดันครราชสีมา มีดังน้ี  1) การรับฟัง
ค ว าม คิ ด เห็ น โด ยพ บ ป ะแ ล ก เป ล่ี ย น           
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั  2) การมีส่วนร่วม  
ในการตดัสินใจการบริหารมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  3) การกระจายอ านาจและความ
เป็นผูน้ า  4) การให้ความร่วมมือหน่วยงาน
และประชาสัมพนัธ์  5) การวางแผนเพื่อการ
พึ่งตนเอง และ 6) ความร่วมมือในชุมชน และ 
จดัเวทีชุมชน 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
            จากการศึกษา รูปแบบการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีการอภิปรายผล 
ดงัน้ี 

1. สภาพทัว่ไปของการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอ
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ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมอยู่ ในระดบัปานกลาง โดยมี
การรับฟังการถ่ายทอดข่าวการเมือง การรับ
ฟังและรับชมการแถลงนโยบาย และการ
ด าเนินงานของรัฐบาล  และการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนน้อยท่ีสุดคือ รับรู้ข่าวสารทางการเมือง
จากทาง Internet เช่น  YouTube สอดคล้อง
กับทัชเชษฐ์  นิยมสุข (2551) วิจัยการรับ
ข่าวสารการบริหารงานของเทศบาลในเขต
ปริมณฑลของก รุงเทพมหานคร พบว่า 
ประชาชนไดรั้บข่าวสารการบริหารงานของ
เทศบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง แหล่งการรับ
ขอ้มูลข่าวสารมาจากเสียงตามสาย 

การมี ส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
การไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งมีการชกัชวน
ผูอ่ื้นให้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีส่วน
ร่วมทางการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในระดับ    
ปานกลาง และมีการชักชวนผู้อ่ืนเข้าร่วม
ชุมนุมทางการเมือง สอดคล้องกับบุญเลิศ  
เลียวประไพ (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 
พบว่า ประชาชนในชนบทไทยท่ีอาศยัอยู่ใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการ
ปกครองท้องถ่ิไม่มากนัก เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง

ของการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร   

จากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่ วนท้อง ถ่ินในอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดย
มี ด้านการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  
ดา้นการมีส่วนเพื่อการพึ่งตนเอง ดา้นลกัษณะ
ของความเป็นผู ้น า ด้านความสามัคคีและ
ความร่วมมือในชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของชุมชนและด้านโอกาส
พบปะแลกเป ล่ียนเพื่ อการเรียน รู้ร่วมกัน
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถปฏิบติัไดม้าก
ในทุกดา้นถา้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิด
โอกาสเพราะประชาชนมีความต้องการอยู่
แล้ว ดังการศึกษาของ ทัชเชษฐ์  นิยมสุข 
(2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาล
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครท่ีศึกษา
พบว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาล ในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีความต้องการ ดังน้ี 
ให้จดัตั้ งองค์กรท่ีคอยประสานงานระหว่าง
ประชาชนกบัเทศบาล ในการจดักิจกรรมใน
ชุมชน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการ
ท า ง าน ข อ ง เท ศ บ าล เม่ื อ พิ จ า รณ า ถึ ง
รายละเอียดท่ีคน้พบของด้านต่าง ๆ ของการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอ



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.10  No.1  January – June  2016               . 

 

256 

ปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  ด้านการให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน อ่ืน  พบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการร่วมเป็น
คณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ กับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการโรงเรียน  กรรมการ
วดั ดว้ยความเต็มใจ มีปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีอยู่ใกล้เคียงเพื่ อ
แลกเปล่ียนทศันคติ  ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
วางแผนร่วมกัน  การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ส านกังานสาธารณสุข การ
พฒันาชุมชน องคก์รเอกชนและสนบัสนุนให้
มีการจัดประชุมและเข้า ร่วมประชุมกับ
หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ด้านการมีส่วนเพื่ อการพึ่ งตนเอง  
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความต่ืนตวัท่ี
จะรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
แสวงหาแหล่งข้อมูล   ความ รู้ เพื่ อน ามา
เผยแพร่แก่ประชาชนในท้องถ่ิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ท่าน
เสนอความคิดเห็น แนวทางเพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ประชาชนในชุมชนต้องการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินทุกขั้นตอน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
ทอ้งถ่ินของตน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความก้าวหน้าของ
ท้องถ่ินตนและท่ีอ่ืนให้ประชาชนได้ทราบ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างและ

ปลูกจิตส านึกของประชาชนให้เกิดความรัก
และหวงแหนทอ้งถ่ินของตน   

ด้านลักษณะของความ เป็นผู ้น า 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัประชาชนเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน องค์กร
ป ก ค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น เปิ ด โอ ก าส ให้
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ของตนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่งเสริม
สนับสนุนให้จดัตั้ งกลุ่มสนใจต่างๆ ข้ึนเพื่อ
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แสดงความกลา้
หาญและเช่ือมั่น ในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ของทอ้งถ่ินอย่างจริงจงั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การจดั
องค์กร เพื่อพฒันาท้องถ่ิน  องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเสนอตวั
เพื่ อ เข้า ร่วม กิจกรรม เพื่ อพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกลา้แสดงความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน
ให้ประชาชนได้ทราบและ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดแ้สดงวสิัยทศัน์  ในการพฒันา
ทอ้งถ่ินให้ประชาชนรับทราบและร่วมแสดง
ขอ้คิดเห็น 

ด้านความสามคัคีและความร่วมมือ
ในชุมชน พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
โดยมีในชุมชน  ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม ของสถาบันทางการศึกษาศาสนา
และอ่ืนๆอยา่งพร้อมเพรียงประชาชนให้การ
สนับสนุน การท างานขององค์กรปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ิน เป็นอยา่งดี ประชาชนในชุมชน 
มีการท างานเป็นหมู่คณะและมีระบบในการ
ท างาน ประชาชนในชุมชน รับฟังความ
คิ ด เห็ น ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น อ ย่ า ง มี เห ตุ ผ ล 
ประชาชนในชุมชนของท่านมีการรวมกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนใน
ชุมชนร่วมกนัสละทุนทรัพย ์และแรงกายเพื่อ
ก่ อตั้ งชม รมและก ลุ่มอาชีพ ต่ างๆ  เพื่ อ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ของชุมชนพบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ไปใช้สิทธิในการไปเลือกตั้ งสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจในการแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้ มีการ
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่าน  ถึง
ความต้องก ารของท้อง ถ่ิน เพื่ อก าหนด
นโยบายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นของ
ชุมชน  ก่อนตดัสินใจในการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินมีความสนใจและกลา้ท่ีจะ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่าย ต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่ อพัฒนา
ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมท่ีจะตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ิน  เพื่ อ
ตรวจสอบข้อบกพร่องและเสนอแนะแก้ไข
ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การท างาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และ มีส่วนร่วมการตดัสินใจในการ

ใช้จ่ายงบประมาณของท้องถ่ิน และการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอ
ปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  ด้านโอกาส
พบปะแลกเปล่ียนเพื่ อการเรียนรู้ร่วมกัน 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีการ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
สั งคมโดยรวมห รือประ เด็นส าธารณ ะ
ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางการแก้ปัญหาของท้องถ่ิน
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีโอกาส
พบปะกันในงานประเพณีต่าง ๆ พบปะกัน
เป็ น กิจว ัตร  ตามสถาน ท่ี ต่ างๆ  เช่น  ว ัด 
โรงเรียน ศาลาชุมชน  กบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีโอกาสร่วมกันไปดูงานกับ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อน าความรู้มาพฒันาทอ้งถ่ิน
และมีโอกาสได้ร่วมแสดงขอ้คิดเห็นในการ
จดัท าแผนพฒันา  

2. เปรียบเทียบการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 

2.1 ดา้นเพศ พบวา่เพศแตกต่าง
กัน  มี ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 
ในของการมีส่วนร่วมด้านโอกาสพบปะ
แลกเปล่ียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั  ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจของชุมชนและดา้น
ลกัษณะการเป็นผูน้ า ส่วนการมีส่วนร่วมท่ีดี
ในการบริหารองคก์รดา้นการให้ความร่วมมือ
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กบัหน่วยงานอ่ืน  ดา้นการมีส่วนร่วมเพื่อการ
พึ่ งตนเองและด้านความสามัคคีและความ
ร่วมมือในชุมชน ไม่แตกต่างกนั   

2.2 ดา้นสถานภาพ ได้แก่ ฝ่าย
บริหาร ประชาชนและสมาชิกสภา มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการบริหารองคก์รปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินในอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกัน พบว่าฝ่ายบริหาร
และสมาชิกสภา เห็ น ด้วย เก่ี ยวกับ ก าร
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกว่า
ประชาชน   

2.3 ด้านอายุ พบว่าอายุแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา  แตกต่างกัน กลุ่ม
อายุ 51- 60 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบั
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
ความคิดเห็น แตกต่างกบัผูมี้อาย ุ25-30 ปี โดย
ผู ้ มี อ ายุ  5 1 -60 ปี  เห็ น ด้ ว ย เก่ี ย วกับ ก าร
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มากกว่า 
ผูมี้อาย ุ25-30 ปี   

2.4 ด้านวุฒิการศึกษาพบว่าวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกันมีคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานแบบมีส่วนของชุมชนในการ
บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ไม่แตกต่างกนั  

การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองระดับ
น้อย ปานกลาง และมาก มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น อ า เภ อ ป า ก ช่ อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมาแตกต่างกันโดยมีการรับ รู้
ข่าวสารทางการเมืองระดับน้อย ปานกลาง
แล ะม าก  มี ค ว าม คิ ด เห็ น เก่ี ย วกับ ก าร
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั โดย
ระดับการรับรู้ทางการเมืองมากและระดับ
ปานกลางมีการเมืองการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองมากกว่าระดบัน้อย มิลแบรทและโก
เอล (Milbrath and Goel, 1977 อา้งใน วีระชัย 
ขันรุ่ง, 2552:80) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า  การศึกษามี
อิทธิพลอย่างมากต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในรูปแบบต่อไปน้ี คือ  กิจกรรมรณรงค์
หาเสียง  การมีส่วนร่วมของชุมชนเก่ียวกับ
การส่ือสารและทัชเชษฐ์  นิยมสุข (2551) 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ  สนับสนุน
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง เชิงปริมาณใน
เร่ืองการรับข่าวสารการบริหารงานเทศบาล
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครว่า 
กลุ่มเป้าหมายส่วนมากจะเข้าร่วมกิจกรรม
ป ระสบก ารณ์ เก่ี ยวกับ ก ารท างานด้ าน
สาธารณประโยชน์ดว้ยตนเอง 
            การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบันอ้ย 
ปานกลาง และมาก มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
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การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่าง
กนั โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัมาก
มีส่วนร่วมมากกวา่ระดบัปานกลางและระดบั
นอ้ย  และระดบัปานกลางมีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากกว่าระดับน้อย สอดคล้องกับมิล   
แบรท และโกเอล (Milbrath and Goel, 1977  
อา้งใน วีระชยั ขนัรุ่ง, 2552:80) ไดศึ้กษาเร่ือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า การศึกษา
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง  ในรูปแบบกิจกรรมรณรงคห์าเสียง การ
มีส่วนร่วมของชุมชนเก่ียวกับการส่ือสาร    
ซ่ึงพีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ และ ศุภวฒันากร  
วงศ์ธนวสุ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถ่ิน พบว่า ประชาชนในชนบทไทยท่ี
อาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีส่วนร่วมในทางการเมือง
และการปกครองท้องถ่ินไม่มากนัก ท่ีเป็น
เช่นน้ีเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาด
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จกับทบาท
หน้าท่ีของตนและขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดีพอ และมีความรู้ในเร่ืองแนวทาง 
วธีิการปฏิบติัและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินไม่มากนกั ถึงแมว้า่จะ
มีความรู้เก่ียวกับการเมืองและการปกครอง
ทอ้งถ่ินนอ้ย 

3. การถอดบทเรียนรูปแบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีดีใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

เขตอ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
พบวา่ รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนท่ีดี ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีจ านวน 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

3.1 ส ารวจข้อมู ลพื้ น ฐานทั้ ง
ขอ้มูลปฐมภูมิและทุตติยภูมิ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบงานท่ีรับผิดชอบ  ท่ีท าเพื่อจะได้
ทราบ ถึ งข้อมู ลของงานโดยลงไป ดู เชิ ง
ประจักษ์โดยพบประชาชนหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งและ ศึกษาหาขอ้มูลท าใหรู้้เพื่อน าไป
ศึกษาวา่ท าอยา่งไรเพื่อจดัท าไดถู้กตอ้ง   

3.2 รั บ ฟั ง ค ว าม คิ ด เห็ น ทุ ก
ความคิด ฟังเสียงประชาชน เพื่อการท างาน
เฉพาะใช้ปากใชเ้สียงไม่ได ้ไม่สามารถจะท า
อะไรไดต้ามชาวบา้นมาโดยตลอด ด าเนินการ
สอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชน 
ในช่วงท่ีผ่านมาเทศบาลว่า การท างานเป็น
อย่างไร มีความตอ้งการอะไร ตอ้งการให้ ท า
อะไร เสนอความเห็นต่อเทศบาล   

3.3 มีการวางแผนการด าเนินงาน 
เพื่อด าเนินการจดัท าแผนประชาคมจาการไป
ถามความเห็นจากประชาชน จดัท าแผนสามปี
เพื่อด าเนินงานต่อไปในอนาคตในส่ิงท่ียงัขาด
อยู ่ไม่ครบจากความเห็นของประชาชน ความ
จ าเป็นของชุมชน   

3.4 การกระจายอ านาจ เพื่อการ
เข้าถึงประชาชนโดยการบริการ เยี่ยมเยียน
ประชาชน ดูแลประชาชนเป็นหลักส าคัญ 
ศึกษาระเบียบกฎหมาย ระเบียบวิธีการเพื่อ
น าไปปฏิบตั ิ ใช ้ทรัพยากรที ่ม ีอยู ่ให ้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด ต้องคุ้มค่าและปรับเปล่ียน
วธีิการการบริหารคนและเงิน   

3.5 การมีส่วนร่วม การบริหารมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการท างานท่ีท า
ให้ประชาชนมีความร่วมมือในระดับหน่ึง 
พยายามให้เกิดข้ึนมากกว่าท่ีเป็นท าอยู่เพราะ
จะท าให้เกิดความเจริญมากข้ึน  มีการเพื ่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกนัพฒันา และ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชน  
เช่น การท าหน้าท่ีร่วมกนัเพื่อ ท าให้ประชาชน
เห็นความส าคญัร่วมกนั   

3.6 ประชาสัมพันธ์  เพื่ อจัดท า
กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน พดูกบัประชาชน
สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจาก
ประชาชนและท าหน้าท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจหนา้ท่ีของเทศบาลก่อน  

3.7 จดัเวทีชุมชนให้ประชาชน  
มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมมือ เป็นการ
จดักิจกรรมเพื่อแสดงถึงการร่วมพฒันา และ
เพื่ อ รับฟังแลกเป ล่ียนความคิดเห็น  และ
แลกเปล่ียนความรู้ มีการนั่งจับ เข่าคุยกัน     
ในแต่ละขั้นตอน  

4.  รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นคราชสีมา จ านวน 6 ขั้นตอน มีดงัน้ี 

4.1 การรับฟังความคิดเห็นโดย
พบปะแลกเป ล่ียนเพื่ อการเรียน รู้ร่วมกัน    
เป็นผลมาจากการศึกษาเพื่อถาม  ความเห็น
จากพี่ น้องประชาชน  ท าประชาคม เป็น
ขั้นตอนแรกโดย เร่ิมจากการท ากิจกรรมของ

เทศบาล ต้องไปเชิญประชาชนเข้ามาร่วม
เรียนรู้ร่วมกนั ใหข้่าวสารกบัประชาชน ท าให้
เกิดความสามคัคีระหว่างส านักงานเทศบาล 
ผู ้บ ริห ารเทศบาลกับประชาชน  ส่ื อสาร
แลกเปล่ียนกนัเป็นโอกาสพบปะแลกเปล่ียน 
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง  เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

4.2 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เป็นขั้นตอนส าคญัของการบริหารมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อการท างานเฉพาะใช้การ
พูดอย่างเดียวไม่ได ้ในการท่ีจะให้ประชาชน
มีส่วนร่วมท าให้เกิดความไวว้างใจในการท า
หน้าท่ีให้ประชาชนรู้ว่าหมู่บา้นตอ้งมีกรอบ
และแผนงานท่ีจะตอ้งท าทุกปี การจดัท าแผน
แต่ละปี จะ เน้น เร่ืองปัญหาท่ี ประชาชน
ตอ้งการ สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินของ
องค์การบริหารงานส่วนท้องถ่ินท่ีมีการวาง
แผนการด าเนินงาน เพื่อด าเนินการจดัท าแผน
ประชาคมถามความเห็นจากประชาชน  

4.3 การกระจายอ านาจและความ
เป็นผูน้ า ขั้นตอนน้ีเป็นการท างานตอ้งท าคู่ไป
กับระเบียบ เพราะการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการกระจายอ านาจ 
เพื่อการเขา้ถึงประชาชนโดยการบริการ เยี่ยม
เยียนประชาชน ดูแลประชาชนเป็นหลัก
ส าคญั ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ตอ้งคุม้ค่าและปรับเปล่ียนวิธีการ การ
บริหารคนและเงิน ตอ้งมีธรรมาภิบาลในการ
บริหาร ผู ้น าต้องรับใช้ด้วยไมตรีเป็นผู ้ให้
มากกว่าผูรั้บ เอ้ือเฟ้ือเมตตาปราณีผูน้ าต้อง
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กล้าหาญ  กลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งกล้าในส่ิงท่ี
ชุมชนได้ประโยชน์ความเป็นผู ้น าในการ
บริหารจดัการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขประชาชน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

4.4 ก ารให้ ค ว าม ร่วม มื อกับ
หน่วยงานและประชาสัมพันธ์  ขั้ นตอนน้ี
แสดงความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ในการ
พฒันาการเป็นการสร้างความสัมพนัธ์การมี
ส่ วน ร่วม ในก ารท าง าน  ป ระช าชน ได้
ประโยชน์ซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ี การท างาน
ปั จ จุบัน เราจะต้อง อิ งระ เบี ยบกฎหมาย 
หลกัเกณฑ์  การพบประชาชนเพราะตอ้งการ
ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน มีการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันพัฒนา และบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมโดยประชาชน เช่น การท าหน้าท่ีร่วมกนั
เพื่อท าให้ประชาชนเห็นความส าคญัร่วมกนั 
แมก้บัหน่วยงานอ่ืนจึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ 
พูดกับประชาชนสร้างความเข้าใจ ขอความ
ร่วมมือจากประชาชน ท าให้ประชาชนเขา้ใจ
หน้าท่ี  ดังผลการถอดรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดีไดถื้อเป็นส่วนหน่ึง
ของการท างานอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.5 การวางแผนเพื่อการพึ่งตนเอง 
ส่วนใหญ่เน้นให้ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกั
ร่วมกันพัฒนา ส่ วนการพึ่ งตน เอง เป็น
นโยบาย ท่ีดี เอาชุมชนท่ีมีความพร้อมก่อน 
ท าเป็นตัวอย่างให้ชุมชนเห็นเป็นแม่แบบ 
และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้ เป็นส่วนท่ี
ส าคญัท่ีบ่งบอกถึงความย ัง่ยืนของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีสามารถพึ่ งตนเองได้ เพราะการ
พึ่งตนเองเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าก่อนอ่ืน ดงันั้นจึง
ต้องมีการวางแผน เพื่ อพึ่ งตนเองว่าจะมี
ทิศทางไปทางไหนท าอยา่งไร  เพื่อพึงตนเอง
ใหชุ้มชนด ารงอยูไ่ด ้

4.6 ความร่วมมือในชุมชน และ
จดัเวทีชุมชน เพื่อความร่วมมือใช้ผลการคิด
ร่วมกันชาวบ้านให้ความร่วมมือและความ
ไวใ้จ เร่ืองส าคญัท่ีสุดคือการบริหารงานท่ีดี 
ตอ้งท างานร่วมกัน ตอ้งปรึกษาหารือกนั ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการเร่ิมตน้เพื่อให้
เกิดความสามคัคี เป็นหลกัให้ชุมชนอยูอ่ยา่งมี
ความสุข รักษาส่ิ งแวดล้อมให้อยู่ ดี  โดย
มุ่งเนน้ใหเ้ขา้ใจทั้งระเบียบ กฎหมาย เขา้ใจถึง
การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
เสนอแนะให้คณะผูบ้ริหารได้ท าหน้าท่ีอย่าง
เตม็ท่ี  ส่ิงส าคญัท าอยา่งไรประชาชนจะเขา้มา
มีบทบาท การบริหารร่วมกนัท่ีดีควรมีการจดั
เวทีชุมชนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึง
การร่วมพัฒนา และเพื่อรับฟังแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ในแต่ละ
ขั้นตอน เป็นส่วนหน่ึงของท่ีได้จากการถอด
รูปแบบของการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นการมารวมกับความน ารวมกับ
ความร่วมมือในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ไป
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ทดลองใชก้บัการบริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ   

2. ต้องปรับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ระดับของการรับ รู้ข่ าวสารทางการเมือง
เก่ียวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  โดยการให้เกิดการวิเคราะห์ข่าวสาร
ทางการเมืองหรือจดัเวทีน าเสนอความคิดเห็น
ท่ีไดรั้บรู้ข่าวสารการเมือง 
  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การท าวิจัย รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
อ าเภอปางช่อง จังหวดันครราชสีมา เพียง
อ าเภอเดียว ควรน ากรอบแนวคิดไปศึกษากบั
องค์กรส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัอ่ืน เพื่อเป็น
การขยายผลการวจิยัต่อไป 

2. ควรท าวิจัย โดยเปล่ียนตัวแปร
ตาม คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมี
รูปแบบการปกครองแบบพิเศษ เช่น เมือง
พทัยา กรุงเทพมหานคร 
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