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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
Participation of citizens in the management of Nakhon Sawan Municipality  

Nakhon Sawan Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  จ าแนกตาม  เพศ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน  379  คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-
test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)  ผลการวิจัยพบว่า   

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์   จังหวัด
นครสวรรค์  ทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่  การมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น  การมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงาน การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์  และ
การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อจ าแนกตามเพศ  อาชีพ  และรายได้ โดยภาพรวมมีส่วนร่วม ไม่
แตกต่างกัน  ส่วนระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยภาพรวมมีส่วนร่วมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน  การบริหารจัดการ   
 
Abstract 

This research has two main objectives. 1) To study the people’s participation in 
the management of Nakhon Sawan Municipality Nakhon Sawan Province. To compare 
with the people’s participation in the management of Nakhon Sawan Municipality 
Nakhon Sawan province by sex, education, occupation, income, length of time living 
in the area. The population in this study were people living in Nakhon Sawan province 
of 379  people. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and t test (t-test), and one-way analysis of variance (F-test). The research 
found that  

The people’s participation in the management of Nakhon Sawan Municipality  
Nakhon Sawan Province. The five areas which consisted of the participation of the 
comments, participation in decision-making, participation in administration planning, the 
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participation of beneficiaries, and participatory monitoring and evaluation were 
moderate. 
The comparison between with the people’s participation in the management of 
Nakhon Sawan Municipality Nakhon Sawan province by sex, occupation and income, 
overall participation is not different. Educational level and long-time residents in the 
area. The overall participation significantly different level .05. 
keywords: people’s participation, management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้ทรงจัดตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองเป็นแห่งแรกคือ สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 
เมื่อปี ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ต่อมาเมื่อประเทศมีการพัฒนามากขึ้น พลเมืองมีจ านวนมากขึ้น สภาพการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับท้องถิ่นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นนี้ เป็นไปตาม
หลักการกระจายอ านาจนั้นเอง ซึ่งแนวคิดการกระจายอ านาจได้ด าเนินการมานานแล้ว และเริ่มมีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 16 ปี พ.ศ. 2540 มี
ผลบังคับใช้ ซึ่งได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น โดยให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้รัฐบาลเป็น
ผู้ก ากับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่จ าเป็น ภายในกรอบของกฎหมายบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูประบบราชการอย่างขนานใหญ่ โดย
ส่งผลให้การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีขนาดเล็กลง ในขณะที่การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะขยายใหญ่ขึ้น (กรมการปกครอง กองราชการส่วนต าบล, 2544) 

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 16 ดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2549 แล้ว โดยมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแทน ดังนั้นประชาชนก็คงต้องติดตามและ
เฝ้ารอคอยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า จะมีบทบาทในเรื่องเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ และจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างไรมากน้อยเพียงใด 

เทศบาล เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ งที่จัดตั้ งตามกฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 14 ครั้ง เพราะ
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในฉบับต่างๆ เทศบาล แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เทศบาลต าบล เทศบางเมือง และเทศบาลนคร ลักษณะส าคัญในฐานะที่เป็น
หน่วยการบริหารท้องถิ่น คือ 1) มีรูปแบบและโครงสร้าง รวมทั้งเนื้อหาสาระและแก่นแท้ ภายใน
หน่วยงานสอดคล้องกับลักษณะที่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นของหน่วยงานหรือหน่วยงานเป็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น (of  local  people) เป็นหน่วยงานที่บริหารโดยประชาชนในท้องถิ่นเอง (by  
local  people) 2) มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่บริหารงานของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ (autonomy) 
3) มีการบริหารงานบุคคลของตนเอง 4) มีงบประมาณหรือมีรายได้ของตนเอง 5) มีประสิทธิภาพในการ
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บริหารงาน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) การปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจากเดิมโดยสังเกตได้จากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลเป็นส าคัญ  ซึ่งการ
ปกครองในรูปแบบของเทศบาลนับว่าเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นสถาบัน
หลักของการปกครองของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  และยังเป็นหน่วยงานบริหารหลักของแต่
ละเมืองโดยเฉพาะเป็นหน่วยการปกครองที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนที่มีความเจริญ  นานาประเทศต่างประสบ
ความส าเร็จในการใช้เทศบาลเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครองประเทศ (ประหยัด หงส์ทองค า , 
2526)  

ในการนี้เทศบาลตระหนักถึงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน เพราะการบริหาร
ราชการเป็นการปกครองตนเองนับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นรูปแบบที่แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ในการก าหนด
แนวทางการด าเนินชีวิตของตนด้วยตนเอง และเป็นช่องทางส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน  ซึ่งการจัดการปกครองตนเองของหน่วยการปกครองมีความส าคัญ ได้แก่การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้วยัง
เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างกว้างขวางและไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและการปกครอง  และยังเป็นแหล่งสร้างหรือผลิตผู้น าทางการเมืองการบริหาร
ของประเทศในอนาคตอีกด้วย 

ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และได้ให้แสดงศักยภาพการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของตนเอง  ครอบครัว  
และชุมชน  ตลอดจนสามารถสนองตอบการบริหารจัดการของเทศบาลให้บรรลุผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลและตอบสนองชุมชนได้ทุกระดับ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในสิ่งที่ตนเองต้องการเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองพ่ึงจะ
ได้รับจากการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  จึงเป็นเหตุจูงใจให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยเฉพาะ
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ  การวางแผนการบริหารงาน  การรับผลประโยชน์  และการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
ตรงต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
สมมุติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แตกต่าง
กันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ซึ่งมี
จ านวน  67  ชุมชน  รวม  90,412  คน  (ที่มา: กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางแผนและจัดท า
แผนผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ บริษัท ดีพิคต์จ ากัด บริษัท องศา สถาปนิกจ ากัด บริษัทเอ-เซเวน  คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด  ข้อมูล  ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางการสุ่มของ
เครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan, 1970)  ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  379  คน สุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ( questionnaires) โดย
แบบสอบถามดังกล่าว ประกอบด้วยค าถามทั้งแบบปลายปิด (close - ended questions) และ
ค าถามปลายเปิด (open - ended questions) ซึ่งแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป  มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  (check list)  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  

จังหวัดนครสวรรค์  มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale)  ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  
(Likert's scale)  5  ระดับ  คือ 5=มากที่สุด  4=มาก 3=ปานกลาง  2=น้อย  และ 1=น้อยที่สุด  

ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงระดับการมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด   

เครื่องมือที่ใช้  
จากการตรวจสอบข้อค าถามปรากฏว่ามีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ

วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง  0.67 - 1 เมื่อผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (validity) จึง
น าแบบสอบถามที่ตรวจและแก้ไขเรียบร้อยแล้วมาทดสอบเพ่ือหาความเที่ยง  (reliability)  ของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (try out)  กับประชากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  อ าเภอเมือง
ฯ  จังหวัดนครสวรรค์  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  เพ่ือตรวจสอบการสื่อความหมาย และ
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าข้อค าถาม มีค่าความเที่ยง  รายข้ออยู่ระหว่าง   0.92 
– 0.94  และมีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ  0.984   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการค านวณ

ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3  ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ 
ความถี่  (frequency) และร้อยละ (percentage) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบค าอธิบาย 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง ประกอบค าอธิบาย 
 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนคร  
นครสวรรค ์ จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม  เพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ี  วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าที  (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว One-way  ANOVA หรือค่าเอฟ (F-test)  ทดสอบภายหลัง (Post Hoc.) เพ่ือหาคู่ที่
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แตกต่างกัน โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่  (Scheffe’s Method)  แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตารางประกอบค าอธิบาย 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977 อ้างถึงใน ลัดดา  
บุณยฤทธิชัยกิจ, 2547)  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21-5.00 หมายความว่า มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41-4.20 หมายความว่า มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.61-3.40 หมายความว่า ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81-2.60 หมายความว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.80 หมายความว่า น้อยที่สุด  

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบา ลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

1. การมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   
ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.02  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบ
คมนาคม ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  พ้ืนที่นันทนาการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบาย
น้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  2) การมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็นการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  3) การมีส่วนร่วม
ด้านการแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09, 3.04 และ 3.03 ตามล าดับ 

2. การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ในภาพรวม   
มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.88  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจการพัฒนาระบบคมนาคม ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  พ้ืนที่นันทนาการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า  ระบบป้องกัน
น้ าท่วม และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 2) การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจการสร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า  3) การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93, 2.91  
และ 2.88 ตามล าดับ 

3. การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงานของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ในภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.87 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงานการสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) การมีส่วนร่วม
ด้านการวางแผนการบริหารงานการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนมี
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงานการ
พัฒนาระบบคมนาคม ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  พ้ืนที่นันทนาการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
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ระบบระบายน้ า  ระบบป้องกันน้ าท่วม และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93, 2.89 และ 
2.88ตามล าดับ  

4. การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  
ในภาพรวมส่วนร่วมในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์การสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า 2) การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและ
พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์
การอนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.12, 3.08 และ 3.08ตามล าดับ  

5. การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ในภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.97 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบคมนาคม ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  พ้ืนที่นันทนาการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบระบายน้ า  ระบบป้องกันน้ าท่วม และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  3.06 2) การมีส่วนร่วมด้านการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2.97 3)การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลการสร้าง
จิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหา
มลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และ 2.97 ตามล าดับ  

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

1. ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  

2. ผลการเปรียบเทียบเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท า
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน และในส่วนของการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงาน
แตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นกับระดับประถมศึกษา  มีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืนพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. ผลการเปรียบเทียบเมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท าการ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายกับรับจ้าง และ 
พนักงานบริษัทเอกชนกับรับจ้าง มีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน
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พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการ
ตัดสินใจแตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่า  
ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายกับอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนคู่ อ่ืนพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในส่วนของ
ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงานแตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท าการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามรายได้ พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05   

5. ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ในภาพรวมประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 
ประชาชนที่ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืน ระหว่าง 21 - 30 ปี กับ ระหว่าง 1 - 10 ปี ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป 
กับ ระหว่าง 1 - 10 ปี และระหว่าง 11-20 ปี กับ ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  มีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ในส่วน
ของประชาชนมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท าการทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ประชาชนที่ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืน ระหว่าง  21 - 30  ปี กับ ระหว่าง  
1-10  ปี  ตั้งแต่  31  ปีขึ้นไป  กับ ระหว่าง 1 - 10 ปี และระหว่าง 11-20 ปี กับ ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป มี
ส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05  ในส่วนของประชาชนมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหารงานแตกต่างกัน 
ทั้งนี้หลังจากท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ พบว่า  ประชาชนที่ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนระหว่าง 1-10 ปี กับ ตั้งแต่ 31  ปีขึ้นไป   และระหว่าง 11-20 ปี กับ ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  
มีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนคู่อ่ืน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 และในส่วนของประชาชนมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการ
ติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน ทั้งนี้หลังจากท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ 
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การตัดสินใจ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 
การรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความส าคัญ
กับการสร้างความเข้มแข็งชุมชนและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และการจัด
สวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค อย่างเป็นธรรม ซึ่งผลของการวิจัยสอดคล้องกับสาลินี  
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อ่อนวงษ์ (2551) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอลับแล ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม
ร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อจ าแนกตามเพศ  อาชีพ  และรายได้  โดยภาพรวมมีส่วนร่วมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ประชาชนประกอบ
อาชีพรับจ้างและค้าขาย  อีกทั้งรายได้ในแต่ละเดือนที่ได้รับสามารถด ารงชีพได้อย่างพอเพียง และ
สอดคล้องกับอรนุช ป้อมเปิ้น (2550, บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหัวดง  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชาชนมีเพศแตกต่าง
กันมีส่วนร่วมในการบริหารแตกต่างกัน  ส่วนระดับการศึกษา  และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่  โดย
ภาพรวมมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มานานส่วนใหญ่ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป ดังนั้นจะมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมได้มากกว่าเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการบริหาร
งานในรูปของการเข้าไปเป็นคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  และสอดคล้องกับอรนุช ป้อมเปิ้น (2550, บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหัวดง อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ประชาชนมีระดับการการศึกษา และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการบริหารแตกต่างกัน   
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในทุกชุมชนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ เป็นผู้พัก
อาศัยเอง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือน าใช้

ในการวางแผนหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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