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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิของการกระจาย การทดสอบ
ที การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1.ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

2.ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

3.ปัจจัยด้านการตกลงใจที่จะเปลี่ยนแปลง และด้านความสนใจและกังวลใจร่วมกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
This research aimed to 1) study factors influencing the participation and public participation of 

Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province, 2) compare the public 
participation of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province by individual 
factors and 3) study correlation of factors influencing the participation and public participation of Sam 
Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province. The research population included 
people living in the responsible area of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri 
Province and a group of 395 people was selected as a sample.  Research instrument was a rating scale 



questionnaire. Statistical tools used this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
coefficient variation, t-distribution, variance test and multiple regression analysis. 

The research findings were as follows: 
 1. The overall level of factors influencing public participation of Sam Chuk Sub-District 
Administrative Organization, Suphan Buri Province was at intermediate level and the overall public 
participation of Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province was also at 
intermediate level. 
 2.People with different salary participated in administration of Sam Chuk Sub-District 
Administrative Organization, Suphan Buri Province at statistically different level of 0.05. 
 3.Factors including determination to change and shared interests and worries were correlated 
with the public participation in Sam Chuk Sub-District Administrative Organization, Suphan Buri Province. 

Keyword : Participation 
 
1. บทนำ 
ภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุประสิทธิผล ขององค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความ
สนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้นำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในการที่จะนำพา องค์กรให้ประสบ
ความสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพื่อการ
ยอมรับ ของคนในองค์กร อันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้นำจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อความ ให้มีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อความที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานท่ีสำคัญยิ่งในการสร้างพันธะสัญญา (commitment) และ
ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation) ในที่สุด” (ประพนธ์ ผาสุขยืด , 2541, น. 91) ในการบริหารองค์กรของ
ผู้บริหาร ย่อมต้องเผชิญความรุนแรง และความรวดเร็วท้ังกระแสของการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้อง
อาศัยศักยภาพของตนเอง และของทีมงานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้องดำเนินไป ให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา 
ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ โดยระบบที่ถูกต้องของแต่ละองค์กรนั้น ก็จะอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ (vision) คือ ต้องการจะ
เป็นอะไร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยม (value) คือ จะไปให้ถึงจุดนั้นโดยยึดอะไรเป็นหลัก ซึ่งถือว่าองค์ประกอบท้ัง 3 นี้
เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร การมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนตั้งแต่แรก จะสามารถ
ประเมินผลได้ว่าผลในการดำเนินงานนั้นบรรลุประสิทธิผล (effectiveness) หรือไม่ ซึ่งเป็นกรอบความคิดใหม่ในการ
ประเมินผลที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงมากกว่าที่จะมุ่งแต่ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นหลักอย่างเดียว ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการสร้างผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยท่ีสุด ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ (output) กับ
ปัจจัยนำเข้า (input) เป็นหลัก แต่ส่วนคำว่าประสิทธิผลนั้นจะมองเน้นไปท่ีว่าสิ่งท่ีทำน้ันเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ (ประพนธ์ 
ผาสุกยืด, 2541, น. 24-25) 
 สภาพปัญหาที่พบเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร คือผู้นำไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เราจึงควรเป็นผู้นำที่มองไป
รอบตัวเองมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้านท่ีดีเยี่ยม ก็จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  และจะ
ได้รับความร่วมมือท่ีดี สุดท้ายงานก็จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ในส่วนของการทำงานอย่างเป็นระบบไม่เป็นเพียงการสื่อ
ให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีการคิดวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนเท่านั้นยังแสดงออกถึงความเป็นคนที่มี
ความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนและสามารถปรับเอา
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะการทำงานไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงสนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในการบริหารงาน
ของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้นำสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชาให้อยากมี



กำลังใจในการทำงาน ผู้นำจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะต้องรู้จักตนเอง ผู้อื่น สังคม สภาพแวดล้อม จึงจะสามารถ
ปรับตัวในการบริหารงานง่ายมากข้ึน เพราะพนักงานรู้สึกเต็มใจทำงานมากขึ้น มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
ผู้บริหารควรสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงานเพราะจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
            1.ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา  รายได้ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 2 ปัจจัยด้านความสนใจและความกังวลใจร่วมกัน ความเดือดร้อนไม่พึงพอใจ การตกลงใจที่จะเปลี่ยนแปลง  มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
             การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน หรือประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการ
ดำเนินการของรัฐ การเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของชุมชนโดยตรง พัฒนาโดยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด 
ร่วมสละทรัพย์ เงิน วัสดุเพื่อเป้าหมายนของกิจกรรมพัฒนา คือการพัฒนาขีดความสามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเอง มิใช่พึ่งพาองค์กร
พัฒนาภายนอกรูปแบบของการมีส่วนร่วม (type and aspects of participation) จำแนกได้ 3 ประการตามหลักของการมีส่วนร่วม 
ดังนี ้
            1.การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรจัดตั้งของประชาชน (inclusive organization) 
เช่น การรวมกลุ่มเยาวชน กลุ่มต่างๆ 
            2.การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (indirect participation) โดยผ่านองค์การผู้แทนของประเทศ (representative 
organization) เช่น กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน กรรมการกลุ่มเลี้ยงไหม กรรมการหมู่บ้าน 
            3.การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ (open participation) เช่น หน่วยงานที่เชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเมื่อใดก็ได้ทุกเวลา 
 สานิตย์ บุญชู (2527, น. 102 ; อ้างอิงมาจาก World Health Organization. 1983, p. 5) ได้เสนอปัจจัยพื้นฐาน
ในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 3 ประการ คือ 

1.ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทั้งในแง่การร่วมแรง 
ร่วมทรัพยากรหรืออ่ืนๆ นั้นมีเหตุผล 2 ประการ คือ 

     1.1การมองเห็นว่าตนจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนทำไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 
     1.2การได้รับการบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพื่อนให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวนำซึ่งถือเป็นการก่อให้เกิดมี

สิ่งจูงใจ 



2.ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวบ้านชนบทเป็นจำนวนมากจะเห็นประโยชน์ของการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแต่ก็ไม่อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากไม่เห็นช่องทางของการเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้าร่วม
แล้วก็ไม่ได้รับผลดังท่ีคาดไว้ เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมกันน้ันมิได้มีการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้นำ 
กฎระเบียบแบบแผนและลักษณะการทำงาน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้าร่วมจึงควรมี
ลักษณะ 

     2.1เปิดโอกาสให้ทุกๆ คนและทุกๆ กลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการ
เข้าร่วมอาจเป็นในรูปของการมีตัวแทนหรือเข้าร่วมโดยตรงก็ได้ 

     2.2ควรมีกำหนดเวลาที่แน่ชัด เพื่อผู้เข้าร่วมจะสามารถกำหนดเงื่อนไขของตนเองได้ตามสภาพเป็นจริงของตน 
     2.3กำหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะทำอะไร 
3.ปัจจัยอำนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่งๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็น

ด้วยได้มีโอกาสเข้าร่วม แต่ก็ไม่อาจกำหนดเป้าหมายวิธีการหรือผลประโยชน์ของกิจกรรม แต่จะขึ้นอยู่กับการกำหนดและการ
จัดสรรของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งไม่อาจก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

 
5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

5.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  มีจำนวน 26,696 คน ( ทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลสามชุก, 2560) 
5.2  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณสูตร

ของ Yamane จำนวน 395 คน โดยการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่กลับ 
 5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ชนิดตรวจสอบรายการ จำนวน 3 ด้าน 
 1.  ด้านความสนใจ และความห่วงกังวลร่วมกัน 
 2.  ด้านความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน 
 3.  ด้านการตกลงใจร่วมกันท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ  จำนวน 4 ด้าน 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
6. ผลการวิจัย 



1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่างพบว่า เพศส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.9 
อายุส่วนใหญ่อายุ 41-50ปี ร้อยละ25.6 สถานภาพ ส่วนใหญส่มรสร้อยละ 43.0 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างท่ัวไป 

ร้อยละ34.4 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าร้อยละ30.1 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มรีายได้5,001-
10,000บาทร้อยละ 32.9  

 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ในภาพรวมเห็นด้วย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความเดือดร้อนไม่พึงพอใจเห็นด้วย
สูงที่สุด เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านการตกลงใจท่ีจะเปลีย่นแปลงเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
ความสนใจและกังวลใจเห็นด้วยตำ่ที่สุด เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  

      2.1 ด้านความสนใจและกังวลใจร่วมกันเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่
ความสนใจในการบริหารงานและการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลสามชุกเห็นด้วยสูงที่สุด เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุีเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และการรู้สึก
กังวลใจต่อปัญหาที่ไม่ได้เข้าไปมสีว่นร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามชุกเห็นด้วยต่ำที่สดุ เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

       2.2 ด้านความเดือดร้อนไม่พงึพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการ
จัดสรรสวัสดิการของภาครัฐท่ีเทศบาลตำบลสามชุกเป็นผูด้ำเนินการนั้นได้จัดสรรให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เห็นด้วยสูง
ที่สุด เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของ
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุีเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และการได้รับความเดือดร้อนจากการเสยีหายของ
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ  เห็นด้วยต่ำทีสุ่ด เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

         2.3 ด้านการตกลงใจที่จะเปลี่ยนแปลง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
การส่งเสริมการอนุรักษ์  ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุี เห็นด้วย
สูงที่สุด เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบรุีเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และการเสนอความคิดในการเปลี่ยนแปลงชุมชนเพื่อ
ตอบสนองผลประโยชน์ส่วนรวมเห็นด้วยต่ำทีสุ่ด เห็นด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง 

 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม
มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมสูงทีสุ่ด คือการมีส่วนรว่มในการรับ
ผลประโยชน์มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินมสี่วนร่วมต่ำทีสุ่ด มสี่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง 

         3.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าการมีส่วนร่วมในการคดิและกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อแกไ้ข และลดปญัหาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบรุี มีส่วนร่วมสูงที่สุด มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางรองลงมา คือการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกปัญหา
และความต้องการของคนในชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง และการวางแผนกำหนดแผนงานหรือโครงการ กิจกรรม
ของเทศบาลมีส่วนร่วมต่ำทีสุ่ด มสีว่นร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

         3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการการดำเนินกิจกรรม มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าการมสี่วนร่วมในการเข้าร่วม ปฏิบตัิตามนโยบาย หรือกิจกรรมที่เทศบาลนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานพัฒนาเทศบาล มสี่วนร่วมสูงที่สุด มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือการเข้าร่วมกบัเทศบาลตำบลสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบรุีเพื่อจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางและ 
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวดัสุพรรณบรุีมสี่วนร่วมต่ำที่สดุ มีสว่นร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง 



          3.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการการรบัผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามสี่วนร่วมในการช่วยสร้างความสามัคคีของคนในเขตเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสพุรรณบรุีจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม มสี่วนร่วมสูงที่สุด มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือการได้รับบริการหรือการอำนวยความสะดวก
จากข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งเทศบาลด้วยความเท่าเทียมกันเป็นธรรมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางและ การมีส่วน
ได้ใช้สถานท่ีพักผ่อนหรือสวนสาธารณะและการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาในชุมชนมีส่วนร่วมตำ่ที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง 

           3.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าการมีส่วนร่วมในการปรับปรงุแผนงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มสี่วนร่วมสูง
ที่สุด มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การมสี่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงานของ
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุี มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการตดิตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารมสี่วนร่วมต่ำที่สุด มสี่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย   
4.1 พบว่าประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

4.2 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวมีผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือด้านการตกลงใจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลง ด้านความสนใจและกังวลใจ ร่วมกัน และความเดือดร้อนไม่พึงพอใจ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ส่วนปัจจัยด้านความเดือดร้อนไม่พึงพอใจไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย 

   
7.อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีค่อนข้างสูงจะมีฐานะ อำนาจและอิทธิพลมากกว่าประชาชนท่ีมีรายได้น้อย ดังนั้นการ
เข้าไปมีบทบาทในการมีส่วนร่วมของคนทั้งสองกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมองในมุมที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง หรือทางสังคมเช่นในการดำรงชีวิตจะแตกต่างกันประชาชนที่มีรายได้น้อยนั้นจะคิดในเรื่องของความอยู่รอดหรือ
การหาเช้ากินค่ำซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะไม่แสดงออกด้านการมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่นักต่างจากประชาชนที่มีรายได้มากซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากการศึกษาที่ได้รับหรืออาชีพที่มั่นคงและต้องคลุกคลีกับเรื่องของกฎหมาย หรือสิทธิของตนดังนั้นการคิด
หรือมุมมองจะมองในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของตนมากกว่า ซึ่งนำไปสู่อำนาจของตน จากผลการวิจัยคนที่มีรายได้ในระดับที่
ค่อนข้างสูงจะมีทรรศนะในเรื่องการมีสว่นร่วมที่แตกต่างจากคนท่ีมีรายได้อยู่ในระดับต่ำ แต่ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของประชาชนในพื้นที่นั้นยังให้ความสนใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากผลการวิจัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่
นั้นยังได้รับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะได้รับจึง เป็นผลให้
มุมมองหรือทรรศนะของประชาชนคล้อยตามคนที่เป็นผู้นำเพียงคนเดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต อุ๋ยตระกูล ( 



2553 ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ใน
ประเด็นที่ว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกันไปตามสมมติฐาน เนื่องจากบริบทของประชาชนต่าง
พื้นที่กันจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิด การศึกษา สภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และ
การเมือง 
  ผลการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ 3 ตัว พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวมีผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ คือด้านการตกลงใจที่จะเปลี่ยนแปลง และด้านความสนใจและกังวลใจร่วมกัน และความเดือดร้อนไม่พึง
พอใจ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิต อุ๋ยตระกูล ( 
2553 ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ใน
ประเด็นที่ว่า ตัวแปรอิสระ3 ตัว  คือ การตกลงใจที่จะเปลี่ยนแปลง ความเดือดร้อนไม่พอใจ ความสนใจ และความกังวลใจ
ร่วมกัน ซึ่งตัวแปร ทั้ง 3ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่ว มของประชาชนในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ91.20 
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