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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม ้ 
อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลหน้าไม้ 
จ านวน 332 คน โดยจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D) ทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ าแนกเพศโดยการทดสอบค่าทีแบบอิสระ และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ าแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญาประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป 
และโดยภาพรวมมีการรับรู้ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 97.3 เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าโดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X =3.546) และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก (X = 3.989) รองลงมาได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.963) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ( X =3.515) และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี น้อยที่สุดในด้านการมีส่วนร่วมในการ

รับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.715) ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ การรับรู้ข่าวสาร และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

Abstract 
The objectives of the research “People’s Participation in the Administration of Tumbon 

Administrative Organization of Nar Mai Sub-district, Ladlumkaew District, Pathum Thani Province. 
Sample group of this research was 332 population who lived in had Narmai Sub-district with their 
sex, age, education, career and income.  Data  analysis  was  involved  the  questionnaire  answers’ 
 
1คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 489 

general characteristics to consider the frequency, percentage, mean and standard derivation. The 
test of hypothesis compared to people’s participation in the sub-district development with the T-
test for independent samples. Moreover, it was compared with the age, education, career and 
income by One-was analysis of variance or One-way ANOVA. The results revealed that most of 
people studied were female, 41 – 50 years old, diplomas graduation, self-employed/employees, 
living in community for more than 10 years and who members of the community are. The people’s 
perception participation in the administration of Tumbon administrative organization with 
percentage of 97.3. The level of conserve participation of diversity of participation in the 
administration of Tumbon administrative was at the high level with the mean score of 3.546. By 
considering items chronologically, first order was people had participated in a local plan making 
while the second one was a participation in evaluation. Participation in advantage gain were the 
final ones. The hypothesis testing found that different gender had effected to different conserve 
participation in the administration of Tumbon Administrative organization at the significance level of 
0.05. 

 
บทน า 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมวางแผน กิจกรรม
การพัฒนาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะต้องอาศัยแนวคิดข้อเสนอของคนหลายฝ่ายถือเป็นหลักส าคัญและหลักสากลที่
อารยประเทศให้ความส าคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้ามาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของท้องถิ่น และเพิ่มคุณภาพ การ
ตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย โดยให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม ร่วมบริหาร และร่วมในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องดูแล และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ก าหนดรูปแบบการปกครองของตนเองอย่างสอดคล้อง และเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดจึงเป็นหลักพื้นฐานที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้บาทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชน
ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงเป็นหลักพื้นฐานที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชน
ในท้องถิ่น ได้เรียนรู้บาทบาทหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการท างาน กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
 ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการมส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้า
ไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐาน อันที่จะท าให้
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ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ อย่างแท้จริงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเพื่อให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการท างานและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประชาชนต้องท าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีส่วน
ร่วมในการน าแผนไปปฏิบัติ  มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการประเมินผลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพูด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะได้น าไปสู่แนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่ประชาชน
ต้องการได้อย่างแท้จริง ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ บริหารส่วนต าบล
หน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชุมชนหรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน ของกลุ่มและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในด้านความคิดเห็น ด้านการตัดสินใจ ด้านการวางแผน ด้านการบริหาร และด้านการรับ
ผลประโยชน์ โดยมีอิสระในทางความคิดมีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
นั้น ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องสอดคล้องกับชีวิต ความจ าเป็น ความต้องการ ของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย 

ความหมายของการบริหาร 
การบริหาร คือ กระบวนการที่ผู้บริหารต้องใช้ศิลปะ กลยุทธ์ ด าเนินการตามขั้นตอน เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามแผน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อน ามาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในองค์กร เช่น กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ Henry 
Fayol ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับการ การประสานงาน การควบคุมงาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยการใช้แบบสอบถาม(Questionnaires) ผ่านทางประชาชนใน
ต าบลหน้าไม้ ซึ่งจะประกอบด้วยประชากรในทุกหมู่บ้าน จ านวน 1,942 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวนประชากรทั้งสิ้น 332 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973:727) ที่ค่าระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 0.05 และท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาประกอบในการสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดย 
รายละเอียดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้  และคุณลักษณะทางด้านสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามคือการรับรู้ข่าวสารและ
ระยะเวลาที่อาศัย โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รวม 4 ด้านได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการน าแผนไปปฏิบัติ  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
อาชีพ โดยใช้ค่าร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม เพศ โดยใช้ t-test 

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ โดยใช้ F-test 
กรณีที่มีความแตกต่างจะทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติ ก าหนดไว้ที่ระดับ 
0.05  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี การศึกษาระดับ
อนุปริญญา ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลา 
10 ปีขึ้นไปโดยมีการรับรู้ข่าวสารจากบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกัน  ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
ต่อเดือน การับรู้ข่าวสารและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

จากการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาด

หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.546) ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของณัฏยาณี บุญ
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ทองค า ( 2555 : บทคัดย่อ ) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงพบว่า ภาพรวมในระดับมาก (X = 4.17) เมื่อพิจารณาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก (X =3.515)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏยาณี บุญทองค า ( 2555 : บทคัดย่อ )ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่า ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.26)  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพบว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก ( X =3.989) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏยาณี บุญทองค า 
(2555 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( X =4.16) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการในการรับ

ผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.715) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง(2555 : บทคัดย่อ) 
ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลนางั่ว ซึ่ง

พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40) ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( X = 3.963) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฏยาณี บุญทองค า ( 2555 : บทคัดย่อ ) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การประเมินผลอยู่ในระดับมาก (X = 4.16)    
 จากการทดสอบสมมติฐาน เพศ ที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่างกัน พบว่า ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลนางั่ว พบว่าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05  กล่าวคือเพศที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรมีการสร้างกระบวนการสรุปประเด็นที่สามารถน าเสนอความ
ต้องการของท่านหรือชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
 2. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้นั้นต้องการให้  
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ได้จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับกับงาน ด้านสาธารณูปโภคงานด้านการศาสนา 
และงานด้านการศึกษา ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
 3. ควรส่งเสริมบทบาทของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ให้ชัดเจนให้มีพลังที่เข้มแข็ง
สามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองได้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเรียน รู้
ร่วมกัน 

4. ควรรณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น รักถิ่นก าเนิดของตนเองโดยร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เจริญและประชาชนได้รับประโยชน์ทั่ว ถึงกัน 
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17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 493 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดแนวทางเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีลักษณะอย่างเดียวกันดังนี้ 
1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก ให้ความส าคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับต่อการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตน 
2. ท าการศึกษาในพื้นที่ อื่นๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบภาพรวมของหน่วยงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ 
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