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บทคัดย่อ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและดัดแปลงจากการศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสารวิชาการ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับค่า 
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ความสามัคคี ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ความโปร่งใส การ
รับรู้ข่าวสาร ความผูกพัน ภาวะผู้น า ความมั่นคง การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ   การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)สามารถท านายปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนรว่ม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
 

 This research aims to 1) study participation of local people in the community in 
Phetchaboon province and 2) Factors affecting the participation of local people in the community in 
Phetchaboon province. The samples used for questionnaire were 384 people in the community in 
Phetchaboon province. The instrument used to collect data was a questionnaire and in depth 
interview. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple 
Regression Analysis.                                                                                      
 The findings of the research indicated that: 
  Overall the participation of local people in the community in Phetchaboon Province was 
at a medium level. Considering the types of participation, they were rated  from high to low mean 
orderly as following: solidarity, knowledge on local government, transparency, information 
acknowledgement, attachment, leadership, security, social group membership, and sense of 
ownership. 
  Factors affecting the participation of local people in the community in Phetchaboon 
province were, generally, at a medium level. Considering individually, the factors were rated orderly 
from high to low mean as following: participation in receiving the benefits, participation in figuring the 
problems out, participation in operation in auditing and following up, and participation in planning. 
 

Keywords: Participation of  people, Local  Administration 
 

บทน า 
 ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( Local 
Government)  มี อ านาจ ในการปกครองตน เอ ง 
(Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และ
มี อ ง ค์ ก ร ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ( Necessary 
Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามจุดมุ่งหมายของ
การปกครองท้องถิ่นนั้นๆซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น( 
Local Government)มุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ ร่วมค้นหาปัญหา ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบติดตามผล และ
ร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินการในกระบวน
กิจกรรมการปกครองตนเองระดับหนึ่ง จึงจะสามารถ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานของท้องถิ่นได้ตรงกับปัญหาความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนและการแก้ปัญหานั้น
เกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิภาพ [1]  โดยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นการปกครองที่เปิดโอกาสให้ 

 

ประชาชนได้เลือกตัวแทนของท้องถิ่นมาเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารงานนั้นเพื่อให้ท า
หน้าที่ในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของท้องถิ่นทั้ง
จัดท าบริการสาธารณะต่างๆ [2] ขณะเดียวกันการ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นดูแลแก้ไขปัญหาของตัวเองท า
ให้กลไกการแก้ไขปัญหามีความรวดเร็ว สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด เพราะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นย่อมเข้าใจ
ปัญหาของตัวเองได้ดีที่สุด [3] 
 การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินพ.ศ.2550 เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่
แสดงถึงความพยายามในการกระจายอ านาจการ
ปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 78 ที่บัญญัติไว้ว่า ให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่น และรับรองสิทธิของประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมหลายด้าน เช่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การจัดท าบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้
อ านาจรั ฐ  การรั กษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 87 และ มาตรา 66) และการ
จัดการด้านสาธารณสุข (มาตรา 51) เป็นต้น นอกจากนี้
ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วย (มาตรา 
286 และมาตรา 287)  
 การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์มีทั้งหมด 104 แห่ง ซึ่ง
สภาพแวดล้อม มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนทั้งกลุ่มที่อยู่ติดกับเขตชุมชนเมืองและกลุ่มที่อยู่
ห่างไกลเมืองที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
ชนบท ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีความหลากหลายของรูปแบบวิธีการจัดการ
และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งสภาพ
สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกันด าเนินงานตามภารกิจในประเด็นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
การศึกษาข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายงาน
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข้อมูลจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
เพชรบูรณ์) พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย เช่น การ
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรู้ปัญหาและความ
ต้องการ แล้วน าไปบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี แต่หลังจาก
ท าแผนพัฒนาแล้ว ประชาชนไม่ได้ติดตามว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามความต้องการของตน
มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังขาดการรวมกลุ่มในการ
บริหารโครงการกิจกรรมต่างๆ ขาดการรับรู้ในเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์
พบว่า ในการท าประชาคม ประชาชนให้ความสนใจเข้า
มามีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  นอกจากนี้เมื่อ
จัดท าแผนพัฒนาแล้วประชาชนขาดการติดตามผล ท า
ให้การด าเนินงานในการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น  
 จ า ก ข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ น ท า ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า เ ห็ น
ความส าคัญท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็น
ข้อมูลพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่ อศึกษาระดับการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 1.ขอบเขตของการศึกษา 
    1.1 ประชากร (population) 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 11 
อ าเภอ 104 องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวน
ประชากรทั้ งสิ้น 625,942 คน (ข้อมูล ณ วันที่  1 
ตุลาคม 2554 จาก กรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย) 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง (sample) 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรที่
ทราบแน่นอน ซึ่งลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นสังคม
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เมืองร่วมกับชุมชนพื้นบ้านดั้งเดิม ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างมีประชากรรวมประมาณ 625,942 คน จาก 
104 องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
อาศัยหลักการสุ่มอ้างอิงการใช้ค่าจากสูตรเครชซี่และ
มอร์แกน[4] ที่มีความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพื่อระบุขนาด
กลุ่มตัวอย่างต่อขนาดของประชากร โดยมีขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน  
มีการแจกแบบสอบถาม 104 องค์การบริหารส่วนต าบล   
โดย 72  องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บแบบสอบถามได้
องค์การบริหารส่วนต าบลละ 4 คน คือ บ้านโตก  สะ
เดียง  น่าป่า  บ้านโตก  ท่าพล  วังชมพู  ป่าเลา  นายม  
ชอนไพร   ตะเบาะ  น้ ารัอน  ระวิง  ห้วยสะแก  ดงมูล
เหล็ก  ห้วยใหญ่  ตาดกลอย  ศิลา  นาซ า  หินฮาว  วัง
บาล  หล่มเก่า  บ้านเนิน  นาแซง  นาเกาะ  หนองไผ่  
ห้วยโป่ง  ยางงาม  กองทูล  ท่าแดง  วังท่าดี  วังโบสถ์  
ท่าด้วง  เพชรละคร  บ้านโภชน์  คลองกระจัง  นาสนุ่น  
ศรีเทพ  ท่าอิบุญ  น้ าก้อ  น้ าชุน  บ้านกลาง  บ้านโสก  
บุ่งน้ าเต้า  ปากช่อง  วัดป่า  หนองไขว่  ลานบ่า  สระ
กรวด  หนองย่างทอย  ประดู่งาม  บ้านติ้ว  บุ้งคล้า  
สักหลง  บ้านไร่  ฝายนาแชง  ห้วยไร่  ปากดุก  บ้าน
หวาน  ช้างตลูด  ท่าโรง  บ่อรัง  น้ าร้อน ยางสาว โคก
ปรง บีงกระจับ สามแยก สระประดู่ พุขาม พุเตย วัง
ใหญ่ ซับสมบูรณ์ ซับน้อย   และ 32 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเก็บแบบสอบถามได้องค์การบริหารส่วน
ต าบลละ 3 คน คือ ภูน้ าหยด กันจุ ซับไม้แดง ซับสมอ
ทอด วังพิกุล หนองแจง ลาดแค ท่าข้าม ศาลาลาย 
ดงขุย ซับพุทรา สระแก้ว พญาวัง บึงสามพัน ศรีมงคล 
ชนแดน พุทธบาท ตะกุดไร บ้านกล้วย วังโป่ง วังศาล 
ท้ายดง วังหิน ซับเปิบ เขาค้อ หนองแม่นา ทุ่งสมอ เข็ก
น้อย น้ าหนาว วังกวาง หลักด่าน โคกมน 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัย

สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการศึกษาค้นคว้าจากต ารา 
เอกสารวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

   ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  เป็นลักษณะค าถามชนิด
เลือกตอบ (Check list)  
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะของ
แบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท  (Likert  Scale)   
    ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะของ
แบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale)  
    ตอนที่ 4  แบบสอบถามค าถามให้เขียนตอบ
เรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนต าบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดค าถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) 
    ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปดังน้ี  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X = mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = standard divination) 
เพื่อจ าแนกประเภทข้อมูลและให้ทราบลักษณะพื้นฐาน
ทาง เศรษฐกิจ  สั งคมทั่ ว ไปขอ งกลุ่ มตั วอย่ า งที่
ท าการศึกษา 
 2. กา รวิ เ ค ร า ะห์ ตั ว แปรอิ ส ร ะ ใ ช้ก า ร
วิเคราะห์แบบบรรยายในลักษณะการบรรยายและความ
สอดคล้องของตัวแปร 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน 20 คน 
ข้อมู ลที่ ไ ด้ จากการสัมภาษณ์ เ จาะลึก (In-depth 
interview) ใช้การวิ เคราะห์เนื้อหา  (Content 
analysis) ในลักษณะการบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X  = 3.59)  เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านดังนี้ 
      1.1.1 ปัจจัยด้านบุคคลประกอบไปด้วย
ความมั่นคง การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
อันดับแรกคือ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ( X  = 3.80) หมายถึง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับ
มาก มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
รับรู้บทบาทความส าเร็จในการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รองลงมาคือ ความมั่นคง ( X  = 3.79) หมายถึง 
ประชาชนมีความมั่นคงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ความมั่นใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการ
สาธารณูปโภคความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชน รู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  มีความ
มั่นใจในการจัดการด้านสิทธิขององค์การบริหารส่วน

ต าบล และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (X  = 3.45) 
หมายถึง ประชาชนมีการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมใน
ระดับมาก มีส่วนร่วมในกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับกลุ่ม
เพื่อนสมาชิกของกลุ่มชมรม มีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 1.1.2 ปัจจัยด้านชุมชนประกอบไปด้วย
การรับรู้ข่าวสาร ความรู้สึกเป็นเจ้าของและ ความ
สามัคคีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยมากไปน้อยอันดับแรกคือความสามัคคี  ( X  = 
3.92) หมายถึง ประชาชนมีความสามัคคีอยู่ในระดับ
มาก  ร่วมแรงร่วมใจท ากิจกรรมของชุมชนเช่น ร่วมจัด
งานสงกรานต์  ร่วมจัดงานวัด มีความเต็มให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น รองลงมา

ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ  ( X  = 3.73) หมายถึง 
ประชาชนมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในระดับมาก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและมีความอบอุ่นในท้อง
ถิ่นที่อาศัยอยู่ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของรักหวงแหนใน
ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในท้องถิ่นที่อาศัย  และการรับรู้ข่าวสาร (X  
= 3.61)  หมายถึง ประชาชนรับรู้ข่าวสารอยู่ในระดับ
มาก รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล
มีการสื่อสารข้อมูล เช่น มีหอกระจายข่าวชุมชนการติด
ป้ายประกาศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท าให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร  
      1.1.3 ปัจจัยด้านองค์กร ประกอบด้วยความ
ผูกพัน ภาวะผู้น าและความโปร่งใสเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยอันดับแรกคือ 

ภาวะผู้น า (X = 3.66) หมายถึง ประชาชนมีความ
คิดเห็นเรื่องภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผู้น าในท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัยอยู่ มีการ
พัฒนาท้องถิ่นยอมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  รองลงมาความโปร่งใส   

(X  = 3.33)  หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นเรื่อง
ความโปร่งใสอยู่ในระดับมาก  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีระบบช่องทางในการฟ้องร้อง การเปิดเผยข้อมูล
ในการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และเปิดเผยข้อมูล
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบ และความผูกพัน (X  = 3.06)  หมายถึง 
ประชาชนมีความความผูกพันอยู่ ในระดับมาก มี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต่อไป  เต็มใจที่จะช่วยเหลือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่อาศัยอยู่อย่างเต็มที่   
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีส่วนร่วมในด้าน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบติดตามผลและ การมีส่วนร่วมการ
วางแผน ซึ่ งจะมี ระดับมากน้อยเพียงใดมีหลาย
องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
   2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยได้ดังนี้   
      การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จาก

การด าเนินการ ( X = 4.10) สอดคล้องกับการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มีความคิดเห็นว่า เมื่อมีการด าเนินตามโครงการที่วางไว้
และการด าเนินการมีความโปร่งใสประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้  ผลของโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 

         การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ( X  = 
3.79) สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นว่า การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ท าให้ประชาชนรับทราบ
ปัญหาในท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง

ปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุดและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่งผล
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากปัญหาได้รับการ
แก้ไข 

      การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ( X  = 
3.74) สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นว่า การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการประชาชนสามารถร่วมด าเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่น การร่วมท า
ประชาคม การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
      การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตาม

ผล (X  = 3.63) สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
คิดเห็นว่า โครงการที่ด าเนินการแล้วหรือขณะด าเนิน
โครงการประชาชนสามารถเข้าร่วมตรวจสอบความ
โปร่งใสได้ 

      การมีส่วนร่วมการวางแผน (X  = 3.61) 
สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นว่า ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน ต้องน ามาวางแผนร่วมกันและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา ดั งนั้นการวางแผนการ
ด าเนินการจึงมีความส าคัญ  
 3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการ
วิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ปัจจัย
ด้านบุคคลประกอบด้วย ความมั่นคง  การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม  ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปัจจัยด้านชุมชนประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสาร 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความสามัคคี และปัจจัยด้าน
องค์กร ประกอบด้วย  ความผูกพัน ภาวะผู้น า  ความ
โปร่งใส  สามารถท านายปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
( r =.405  r =.172 , r =.137 r = .590, r = .165, r = 
.122, r = .166, r =.689, และr =.610 ตามล าดับ) 
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      เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระด้วยกันเองพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.01 โดย ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของกับการเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคมมีความสัมพันธ์กันทางบวกมากที่สุด (r = 
.971) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการ
อภิปรายผลดังนี ้
 1. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น มีหลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับลักษณะท้องถิ่นและบริบท
ของท้องถิ่นนั้นๆ  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า 

ความมั่นคงมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากความ
มั่นคงปลอดภัยของประชาชนในชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีส่วนช่วยท าให้เกิดความมั่นคง เช่น การ
บรรเทาสาธารณภัย การท าถนน การขุดลอกคูคลอง  
การตัดกิ่งไม้  และมีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพื่อป้องกันการ
ปล้นจี้ ท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อร่วม
พัฒนาท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เสริมสุข บัวเจริญ[5] ได้ท าการศึกษา
เรื่องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนอ าเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนในพื้นที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในการน าผลประโยชน์
ในเชิงประจักษ์ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
สามารถสร้างความมั่นคงในพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่
ตามแนวชายแดนอ าเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจาก การรวมกลุ่มของประชาชนเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเริ่มพัฒนาชุมชนและดูแลกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน โดยกลุ่มทางสังคมเป็นแรงกระตุ้นให้
สมาชิกมีส่วนร่วม  สอดคล้องกับการศึกษาของ จรัส 
สุวรรณมาลา[6] ท าการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมทาง
การเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยผลการศึกษาพบว่า 
สมาชิกกลุ่มในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยช่องทางการเข้าไปร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมของพลเมืององค์การบริหารส่วนต าบล
มี 2 ช่องทางหลักคือ (1) ถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นโดยผ่านการประชุมเวทีสมาคม ซึ่งจัดโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นใน
โอกาสต่างๆ และ (2) การมีส่วนร่วมโดยผ่านกลุ่มองค์กร
ที่ตนเป็นสมาชิก  
 การรับรู้ข่าวสารมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากข่าวสาร
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสารการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยส่งเสริมท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับการศึกษาของ ทัชเชษฐ์  นิยมสุข 
[7] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานของเทศบาลในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ได้รับรู้
ข่าวสารจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  
ด้านความสามัคคีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากความสามัคคีท า
ให้ชุมชนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีเป็นพลัง
ของกลุ่มที่เกิดขึ้นท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพัทธ์ พู่
ผกา [8]  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ผลการศึกษา
พบว่า  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนมีความสามัคคีภายในชุมชนก่อให้เกิดการมี
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ส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและบ าบัดน้ าเสียงนี้มี
เป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชน  

ภาวะผู้ น ามี ผ ลต่ อกา รมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากผู้น าท า
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความปลอดภัย โดย
ผู้น าสามารถช่วยเหลือเมื่อประชาชนเดือดร้อน ท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นเคารพนับถือ  เป็น
แรงจูงใจท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ ทวีศิลป์ กุลนภาดล 
[9] ได้ท าการวิจัย เรื่ อง การพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชน ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ประชาชนท าให้ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วม คือ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและคนในชุมชนทุกคน  

ความโปร่งใสมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มี
การบริหารงานเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยค านึงถึงปัญหาของประชาชน ท า
ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับ
การศึกษา อุดดิน มูฮัมเมต [10]  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผน:ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบ
การท างานท่ีมีความยุติธรรมโปร่งใสท าให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผน   

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทางลบ เนื่องจากประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย แต่
ประชาชนมีความพึงพอใจที่จะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนมีหน้าที่ เลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือเพราะเป็นกิจกรรมของชุมชน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และ ศุภวัฒนากร 
วงศ์ธนวส ุ[11] ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการปกครองท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
ปกครองท้องถิ่น ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดีพอ ถึงแม้ว่าจะมีความรู้
เกี่ ยวกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นน้อย 
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ยังคงมีทัศนคติที่ดี และมีความพึงพอใจในบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นในทางลบ 
เนื่องจากประชาชนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  แต่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของน้อยจากปัจจัย
ภายในท้องถิ่นด้านองค์การบริหารส่วนต าบลขาดการ
กระตุ้นให้ประชาชนส านึกรักในท้องถิ่น ด้านประชาชน
อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาน้อย ดังนั้นความรู้สึก
เป็นเจ้าของต่อท้องถิ่นจึงน้อยตามไปด้วย จากผล
การศึกษาของ สุพจน์ แสงเงิน [12]   พบว่าประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
ของชุมชนมีผลท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งมีผลการศึกษาตรงกันข้ามกับผู้วิจัยที่ได้
ศึกษาปัจจัยด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ผลพบว่าประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อท้องถิ่นระดับต่ า สาเหตุจาก
ปัจจัยภายในท้องถิ่นคือประชาชนขาดความตระหนัก
ส านึกรักในท้องถิ่นร่วมกับระยะเวลาอาศัยอยู่ในท้องถิ่น
น้อย และมีปัจจัยเสริมคือ องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือหน่วยงานของรัฐขาดการกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
ความรักต่อท้องถิ่น 

ความผูกพันมีผลต่อการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ในทางลบ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยในท้องถิ่น ประกอบด้วยด้าน
ประชาชนมีสาเหตุจากขาดการปลูกฝังให้เกิดความ
ตระหนักความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
ด้านองค์การบริหารส่วนต าบลขาดการส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้ประชาชนมีความผูกพันต่อท้องถิ่น จาก
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การศึกษาของ สุชาดา จักรพิสุทธิ์ [13]  ศึกษาเรื่อง
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมการจัดการศกึษาพบว่า ลักษณะ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ รวมทั้งค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องช้ีน าให้
เข้ามามีส่วนร่วมเกิดความผูกพันมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมที่ด าเนินด้วยความสมัครใจ  มีผลการศึกษา
ตรงกันข้ามกับผู้วิจัยที่ได้ศึกษาปัจจัยด้านความผูกพัน
ของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ผลพบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่ในระดับต่ า แต่ประชาชนยังมีส่วนร่วมใน
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นหน้าที่เคยปฏิบัติ ซึ่ง
มีสาเหตุจากปัจจัยภายในท้องถิ่น 
 

2. ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายปัจจัย สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย อันดับแรก คือ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล  การมีส่วนร่วมการ
วางแผน  
 

ข้อเสนอแนะ 
  การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริ ห ารส่ วนต าบล  จั งหวั ด เพชรบู รณ์  ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1) ด้านความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ จากผล
การ วิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในระดับที่ต่ า 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของต่อท้องถิ่นของ

ตนเองอย่างแท้จริง เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2) ด้านความผูกพัน จากผลการวิจัยพบว่า   
ประชาชนมีความผูกพันต่อองค์การบริหารสว่นต าบลอยู่
ในระดับต่ า  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควร
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกผูกพันต่อต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล และควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิด
การพัฒนามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 3) ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่ต่ า  
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วม 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1) การท าวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในหลายประเด็น เช่น 
ข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูล งบประมาณ
และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังนั้นผู้ที่จะท าวิจัยในหัวข้อ
นี้ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบสองกลุ่มจะท าให้
งานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
หลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ท้องถิ่นประเพณีและวัฒนธรรม  ดังนั้นในการท างาน
วิจัยครั้งต่อไปควรตระหนักถึงความหลากหลายของ
ปัจจัยตามบริบทของพื้นที ่
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