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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดั
นครศรีธรรมราช  และ  2) เพื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีท่ี
อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล          
แม่ เจ้ าอยู่ หั ว  อ า เภ อ เชี ยรให ญ่  จั งห วัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 380 คน ซ่ึงไดม้าโดย
ใช้ สู ตรก ารค าน วณ ของ ท าโ ร่  ย าม าเน่ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่า   
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  

 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ประชาชน ท่ี มี เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้อง ถ่ินขององค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล        
แม่ เจ้าอ ยู่ หั ว  อ า เภ อ เชี ย รให ญ่  จังห วัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมและรายดา้น แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การ
พฒันาท้องถ่ิน, องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เจา้อยูห่วั,จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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Abstract 
 The purposes of this study were 1) 
to study level of people participation in 
Local Development of Maechao Yuhua 
Subdistrict Administrative Organization, 
Chianyai District, Nakhon Si Thammarat 
Province and 2) to compare people 
participation in Local Development of 
Maechao Yuhua Subdistrict Administrative 
Organization, Chianyai District, Nakhon Si 
Thammarat Province classified by gender, 
age, education level, and occupation. The 
sample used in the study consisted of 380 
people living in Maechao Yuhua Subdistrict 
Administrative Organization, derived 
through Taro Yamane’s method.  The rating 
scale questionnaire was used as the tool. The 
data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test (One way ANOVA). 
 The results of the study revealed as 
follows:- 
 1. The people participation in Local 
Development of Maechao Yuhua Subdistrict 
Administrative Organization, Chianyai 
District, Nakhon Si Thammarat Province as 
a whole was at the high level. 
 2.  The people with different gender, 
age, education level and occupation had 
opinion on the people participation in Local 
Development of Maechao Yuhua Subdistrict, 

as a whole and in aspects with statistically 
significant difference at the .05 level. 
 
Keywords: people participation, the local 
development, Maechao Yuhua Subdistrict 
Administrative Organization, Nakhon Si 
Thammarat Province 
 
บทน า 
 การปกครองทอ้งถ่ินนบัเป็นรากฐาน
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
เพราะการปกครองท้องถ่ินจะเป็นสถาบัน
ฝึกสอนให้ประชาชน รู้สึกว่าตนมีความ
เก่ียวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารเกิด
ความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์
อนัพึงมีต่อท้องถ่ินท่ีตนอยู่อาศยัอนัจะน ามา
ซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในท่ีสุด การมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงเป็นลกัษณะส าคญัยิ่งของการ
ปกครองท้องถ่ินในปัจจุบัน (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 : 8) ซ่ึงการพฒันา
ทอ้งถ่ินเพื่อประชาชนมีการอยูดี่มีสุข นั้น การ
ด าเนินงานจะต้องอาศยัความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายท่ี เก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะให้การวางแผน การตดัสินใจ 
และการด า เนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงันั้น 
รัฐบาลจึงปรับแนวคิดการพฒันาจาก “รัฐมี
หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือจากชุมชน” มาเป็น 
“รัฐและประชาชนมีหน้าท่ีต้องแก้ปัญหา
ร่วมกนั” โดยปรับแนวทางการพฒันาจากท่ีรัฐ
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ด าเนินการเองมาเป็นการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ดังจะเห็นได้จาก
นโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ได้
พยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน พฒันา
ทอ้งถ่ินและพฒันาประเทศ เพื่อให้ประชาชน
พึ่งตนเองได ้ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาของ
ตนเองให้ได้มากท่ีสุด ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน/ทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์ในการพฒันา
มากท่ีสุด โดยการสนับสนุนจากเจา้หน้าท่ีของ
รัฐ มิใช่รอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างแต่
ก่อน (เฉลียว  บุรีภกัดี และคณะ, 2545 : 78) 
 การเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการบริหารระดบัท้องถ่ินของประชาชน
ในปัจจุบันก็เพื่อท่ีจะท าให้การบริหารงาน
ของแต่ละทอ้งถ่ินสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน เน่ืองจาก
ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มรู้ถึงความตอ้งการ
และปัญหาของตนเองไดดี้กวา่บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
เป็นคนในท้องถ่ินนั้ น  ๆ  การยินยอมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการ
ปกครองท้องถ่ิน จึงเท่ากับเป็นการยอมรับ
ความต้องการของประชานในแต่ละท้องถ่ิน
นั้นแตกต่างกนั และผูท่ี้จะสามารถรู้ถึงความ
แตกต่างในความตอ้งการของประชาชนในแต่
ละทอ้งถ่ินนั้นแตกต่างกนั และผูท่ี้จะสามารถ
รู้ถึงความแตกต่างในความต้องการ และ
สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ 
นั้นก็คือ ประชาชนในท้องถ่ินนั้นนั่นเอง และ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
287  ระบุว่า ประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมี

ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ต้ อ งจัด ให้ มี วิ ธี ก าร ท่ี ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมดงักล่าวไดด้ว้ย ในกรณี
ท่ีการกระท าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะ มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถ่ินในสาระส าคัญ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ ของประชาชนในท้องถ่ินใน
สาระส าคญั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
แจง้ขอ้มูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อน 
กระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ี
เห็ นสมควร ห รือได้ รับการร้องขอจาก
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ต้องจัดให้ มีการรับฟังความ
คิดเห็นก่อนการกระท านั้ น หรืออาจจัดให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตดัสินใจก็
ได้  ทั้ ง น้ี  ตาม ท่ีกฎหมายบัญญั ติ  องค์กร
ปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ิน ต้อ งรายงานการ
ด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดท า
งบประมาณการใชจ่้าย และการด าเนินงานใน
รอบปี เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
 ทั้ งน้ี  ถึงแม้รัฐธรรมนูญไทยมีการ
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร
จดัการสู่ทอ้งถ่ิน และส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ แต่จากการ
ศึกษ าวิจัยของประ สิท ธ์ิ   สิ น ธุ อุทัย  ได้
ท าการศึกษาในปี  2550 เก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด 
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  กลับพบว่า 
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การติดตามและประเมินผลด้านการบริหาร
จดัการองคก์ารบริหารส่วนต าบลมะกรูด การ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมต่อประชาชน
ในดา้นน้ีน้อย ในขณะท่ี สภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบนั แมอ้งค์การบริหารส่วนต าบลได้
สร้างความต่ืนตวัแก่ประชาชนในการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน แต่ก็พบวา่ มี
ความต่ืนตวัปานกลางท่ีต้องมีการพฒันาข้ึน 
แต่เม่ือเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระหว่างกิจกรรมของหมู่บ้านและกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บา้น
มากกว่ากิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (ชูชาติ  กีฬาแปง, 2553 : 50) จากองค์
ความรู้ดงักล่าว เห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการปกครองทอ้งถ่ินยงัมีความ
จ าเป็นต่อการพฒันาให้เป็นไปตามการบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญท่ีต้องการให้ประชาชนมี
สิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตั้ งแ ต่การ
ก าหนดปัญหา การก าหนด การเลือก  การ
ประเมินทางเลือก การบริหารจดัการ การร่วม
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 
เป็นประการส าคญัและการบญัญติัในลกัษณะ
น้ี เป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน ได้ ริ เร่ิม ในการส ร้างกลไกและ
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมได้
มี โ อ ก าส เรี ยน รู้ ก ารแก้ ไ ข ปั ญ ห าแ ล ะ
สนองตอบความต้องการของตนเอง  ซ่ึ ง
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัการกระจาย
อ าน าจ ก ารป ก ค รอ งแ ล ะ เป็ น ไป ต าม

เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
ดงักล่าว ท่ีจะท าให้ประชาชนและกลุ่มองคก์ร
ชุมชน  มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ดี องคค์วามรู้ดงักล่าวยงัไม่ได้
สะทอ้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถ่ินและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดบัต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการศึกษาเพื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การมีส่วนร่วม 
 ผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี ให้มี
ค วาม เจ ริญ เติบ โตดังก ล่ าวจ า เป็ น ต้อ ง
แกปั้ญหาดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ปัจจยัส าคญั แต่ทั้งน้ีจากการศึกษาของ อรรณพ  
โพธิสุข (2548 : 3) พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ท่ี
หน่วยงานท้องถ่ินแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีไม่
ประสบผลส าเร็จ มาจากการไม่ตระหนกัรู้ใน
บทบาทหน้าท่ีของประชาชนและการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของตน 
ซ่ึงหน่วยงานท้องถ่ินยงัขาดการชักจูงและ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพิ่ม ข้ึนซ่ึง วิรัช   วิรัชนิภาวรรณ  (2554 : 2) 
เห็นวา่หากประชาชนเกิดความตระหนกัรู้และ
เกิดการมีส่วนร่วมข้ึนแล้ว การแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
ห น่ ว ย ง าน ท้ อ ง ถ่ิ น นั้ น ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง เต็ ม
ประสิทธิภาพ จากการให้ความส าคญัของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ทอ้งถ่ินดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นวา่ การพฒันา
ท้องถ่ินเกิดข้ึนได้ด้วยปัจจัยความร่วมมือ
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ภายใต้องค์ประกอบ  2 ประการ คือ การท า
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ดงันั้น เพื่อให้เกิด
การแก้ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ผูว้ิจยัจึง
ให้ความสนใจในการศึกษาวิจยั เร่ือง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ทั้งน้ี 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมด าเนินการ 
การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมติดตาม/ตรวจสอบ ซ่ึงนบัเป็นจุดเปล่ียนท่ี
ส าคญั หากประชาชนเขา้ใจในสิทธิหนา้ท่ี อนั
จะก่อให้เกิดกระบวนการในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ผา่นกระบวนการท างานร่วมกนัระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน และการ
ปกครองทอ้งถ่ินก็จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัของ
การพฒันาประชาธิปไตยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยูห่วั อ าเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยูห่วั อ าเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั 
 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วน

ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ี มีระดับการศึกษา
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยูห่วั อ าเภอ
เชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่าง
กนั 

4. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีส่วน
ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
    การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียร
ใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช ตามแนวคิด
ของ Maslow (อ้างถึงใน  จิรชาย  นาบุญมี , 
2552 : 18) ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผนและตดัสินใจ 2) ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของทอ้งถ่ิน 3) การมีส่วนร่วมดา้น
การรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 4) การมี
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ส่ ว น ร่ วม ด้ าน ก าร ติ ด ต าม  ต รว จส อบ 
ประเมินผลการด าเนินงานของทอ้งถ่ิน 
 2. ขอบ เขตด้ าน ตัวแป ร ท่ี ใช้ ใน
การศึกษา 
  1) ตัวแป ร อิส ระ  (Independent 
Variables) คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพ ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2) ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variable) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย (1) ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ (2) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ท้องถ่ิน  (3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ทางการพฒันา (4) การมีส่วนร่วม
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานของทอ้งถ่ิน 
 ระยะเวลาในการศึกษา  
  วนัท่ี 1 กนัยายน ถึง 30 ธันวาคม 
2558 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ประชากรท่ีศึกษา 
ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียร
ใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 7,419 
คน 

  กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีมีท่ี
อยู่อาศยัในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เจ้ า อ ยู่ หั ว  อ า เภ อ เชี ย ร ใ ห ญ่  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  
Yamane, 1973 อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  
2546 : 101) ซ่ึ งก าหนดให้ มี ระดับความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 
.05 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 379.53 คน 
การศึกษาน้ีจึงเลือกตวัอย่างจ านวน 380 คน 
จากทุกหมู่บา้น โดยค านวณสัดส่วนร้อยละ  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอน ท่ี  1 เป็ น แบ บส อบ ถ าม
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นแบบค าถาม
ให้ เลือกตอบมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Checklist) มีขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เจ้ า อ ยู่ หั ว  อ า เภ อ เชี ย ร ใ ห ญ่  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช จ านวน 31 ขอ้ลกัษณะของ
ขอ้ค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว
จาก 5 ตัวเลือก ใช้วิธีการแบบ Likert Scale 
ให้ผู ้ตอบท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกับ
ความรู้สึกว่ามีความคิดเห็นต่อข้อความนั้ น
โดยก าหนดระดับคะแนนตามระดับความ
คิดเห็น 5 ระดบั (ประคอง  กรรณสูตร, 2542)  
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 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาทอ้งถ่ินตามแนวคิดของ จิรชาย  นา
บุญมี (2552 : 18) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบ
ม าต ร า ส่ วน ป ระม าณ ค่ า  (Rating Scale)           
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) และการสร้าง
แบบสอบถามจากต าราของ บุญชม  ศรีสะอาด 
(2553 : 74-84) 

3) ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
โดยสังเคราะห์จากนิยามศพัท์เฉพาะท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน เพื่อใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 

4) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์
ท่ีป รึกษาสารนิพนธ์เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง เหมาะสมและพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์
แล้วน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
ขอ้ค าถาม โดยการหาความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (IOC : Index 
Of Congruence) ซ่ึงค่าท่ีใช้ได้ ตั้ งแต่ .50 ข้ึน
ไป 

6) น าแบบสอบถามท่ีผ่ านการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ 

7) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวน 30 คน 

8) น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช ้
ม าวิ เค ร าะ ห์ ห าค่ า ค ว าม เช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถามทั้ งฉบับ  โดยวิธีการหาค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึ งค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม .878 

9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวิจยั เสนอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง  และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 

3) ผู้ ศึ ก ษ าต ร ว จส อบ ค ว าม
ครบถว้น สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อ
น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู ้ศึกษาได้
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยท าการวิเคราะห์
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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2) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียร
ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยหาค่าเฉล่ีย 
(X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปล
ความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์ เปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้ t-test (Independent 
Samples) 

4) วิเคราะห์ เปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
F-test (Oneway ANOVA) เม่ือพบว่ามี ความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( eScheff  ) 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
  1) ความ เท่ี ย งตรง เชิ ง เน้ื อห า 
(Content Validity)  โ ด ยห าค่ าดั ช นี ค ว าม
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์
เ ฉ พ า ะ  ( IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 

  2) ค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 1) ค่าความถ่ี 
(Frequency)  2) ค่ าร้อยละ  (Percentage)  3) 
ค่าเฉล่ีย  (Mean)  4) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค้่า F-
test ( One way ANOVA)  t–test แ บ บ 
Independent Samples แ ล ะท ดส อบ ค ว าม
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิ ธีการของเชฟ เฟ่  
( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ก าร ศึ ก ษ าก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราชผูศึ้กษาได้สรุปผล
การศึกษาดงัน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ 
พบวา่ เพศชาย มีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.1 และเพศหญิงมี จ านวน 144  คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.9 อายุ พบว่า ผูท่ี้มีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี 
มีจ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ผูท่ี้มีอาย ุ
30-40 ปีมีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  
ผูท่ี้มีอายุ 41-50 ปี มีจ านวน 122 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 32.1 และผู ้ท่ี มีอายุ  51 ปี ข้ึนไป มี
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จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  ระดับ
ก าร ศึ กษ าผู ้ ท่ี มี ระดับ ก าร ศึ กษ าต ่ าก ว่ า
มธัยมศึกษา มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.3 ผูท่ี้มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช./ปวส. มีจ านวน 141 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.1  และ ผู ้ ท่ี มี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี/สูงกว่า มีจ  านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.6 อาชีพ พบวา่ ผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ/
พนกังานบริษทั มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.4 ผู ้ท่ี มีอาชีพค้าขาย/เกษตรกรรม มี
จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 และ ผูท่ี้
มีอาชีพแม่บา้น/รับจา้ง มีจ านวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.5 
 2. ผลวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยูห่วั อ าเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา 
เป็นด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ   
รับผลประโยชน์จากการพฒันา มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (X =4.46, S.D.=0.36) รองลงมา คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจและ
ด้านการมี ส่ วน ร่วมในการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( X =4.36,  S.D.=0.31, 0.35)    
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(X =4.35, S.D.=0.37) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพต่างกนั พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
อภิปรายผล 
 ผูศึ้กษาได้น าผลท่ีพบจากการศึกษา
มาอธิบายเช่ือมโยงกับทฤษฎี แนวคิด และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 1. ผลวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยูห่วั อ าเภอ
เชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดย
ภาพรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี
อภิปรายได้ว่าประชาชนได้ร่วมประชุมเพื่อ
วางแผนการพฒันาทอ้งถ่ินกบัเพื่อนในชุมชน
ในการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการ
ได้มีการตัดสินใจแก้ปัญหาของชุมชนเลือก
แนวทางแกไ้ขปัญหาชุมชนกบัเจา้หน้าท่ีของ
ทางราชการไดว้างแผนช่วยให้ชุมชนไดเ้ขา้ใจ
ปัญหาในการด าเนินการลงทุนการด าเนินงาน
พฒันาตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน
ในชุมชนการไดรั้บประโยชน์จากการท่ีไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือจากการเขา้ร่วม
โครงการโดยมีอาชีพใหม่ในกิจกรรมหรือจาก
การเขา้ร่วมโครงการ โดยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนหรือ
จากการเขา้มามีส่วนร่วมโครงการโดยมีความ
ภูมิใจท่ีท าประโยชน์ให้กับหมู่บ้านได้ค้นพบ
ข้อบกพร่องของการด าเนินงานแล้วเสนอต่อ
ห น่ วยงาน ในการได้ รับป ระโยชน์ จาก
กิจกรรมมีส่วนร่วมเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่
ชุมชนอ่ืน ๆไดติ้ดตามการท างานของโครงการ
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ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วุฒิชัย สุคนธวิท (2545) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณีกอง
บงัคบัการต ารวจนครบาล 9 พบว่าประชาชน
มีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมอยู่ใน
ระดบัมากและปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกนัอาชญากรรมได้แก่เพศรายได้
ระยะเวลาท่ีประชาชนอาศยัอยู่ในชุมชนและ
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อเจา้หน้าท่ี
ต ารวจและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธน
สัณฑ์ กุลงามเนตร (2545) ไดศึ้กษาการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก าร ป้ อ งกั น แ ล ะ ป ร าบ ป ร าม
อาชญากรรมของสมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรม
ทางวิทยุ ส่ือสาร  245 เมกะเฮิรตซ์  (เหยี่ยว
เวหา) ในกรุงเทพมหานครพบว่าสมาชิกแจง้
ข่ าวอ าชญ ากรรมท างวิท ยุ ส่ื อส าร  245
เมกะเฮิรตซ์มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม 
พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และอาชีพท่ีต่างกนั พบวา่  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียร
ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยภาพรวม
แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาโรจน์ กล่อมจิต 
(2547) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันอาชญากรรม เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม พบว่า 
โดยภาพรวม มีระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ อายุ  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
ประสบการณ์ด้านอาชญากรรม และความรู้
ในเร่ืองการป้องกนัอาชญากรรมท่ีแตกต่างกนั
จะมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
อาภานนัท ์สุขพนัธ์ (2554) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเคหะ
ชุมชนดินแดง ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแตกต่างกัน
ตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับความรู้เก่ียวกบัยา
เสพติด และจ านวนคร้ังท่ีได้รับข่าวสารใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05ปัญหา และ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เคหะชุมชนดินแดงส่วนใหญ่ คือ การเผยแพร่
ข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดในชุมชนนอ้ยเกินไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
  1) ด้านการมี ส่ วน ร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่ประชาชนควรมี
ส่วนร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาในชุมชนและควรเสนอความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานท่ีพฒันาภายในชุมชน 
  2) ด้านการมี ส่ วน ร่วมในการ
ด าเนินงานของท้องถ่ินโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่าประชาชนควร
ได้ เข้ า ร่วมป ฏิบั ติ ง านพัฒน าชุมชนกับ
ประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนด้วยวิธีด าเนินการต่างๆควรเข้าร่วมใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ เพื่ อนบ้านมี
ส านึกและร่วมใจกนัพฒันาชุมชน 
  3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ทางการพัฒนาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียร
ใหญ่ ควรให้ประชาชนควรได้รับประโยชน์
จาการเขา้ร่วมสมาชิกกลุ่มต่างๆท่ีอยูใ่นชุมชน 
โดยได้รับเงินปันผลจากยอดออมของตนเอง
ในผลประโยชน์จากการท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือจากการเขา้ร่วมโครงการ หรือควร

ไดรั้บรับความช่วยเหลือในการจ าหน่ายผลผลิต
ต่างๆ 
  4) ด้านการมี ส่ วน ร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของ
ท้องถ่ินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู ้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะว่าประชาชนควรมีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
ประเมินผลประชาชนควรไดมี้ส่วนร่วมเขา้ไป
ปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของ
การด าเนินงานสังเกตการณ์การท างานของ
เจา้หนา้ท่ีสรุปผลงานและประเมินผลการพฒันา 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2) ควรศึกษาทศันคติของเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้อง ถ่ินขององค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล        
แม่ เจ้าอ ยู่ หั ว  อ า เภ อ เชี ย รให ญ่  จังห วัด
นครศรีธรรมราช 
  3) ค ว รส า ร ว จค ว าม คิ ด เห็ น
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ เจ้าอ ยู่ หั ว  อ า เภ อ เชี ย รให ญ่  จังห วัด
นครศรีธรรมราชในโอกาสต่อไป 
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