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บทคดัยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
เจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 การวิจัยคร้ังนี้มีผลการวิจัยพบวา  
 1.  ประชาชนสวนใหญเปน เพศชาย  อายุ  41 – 50  ป  สมรสแลว  มีวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว  และมีรายได 5,001-10,000 บาท  
 2.  ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานชุมชน ของคณะกรรมการชุมชนในภาพรวมอยูใน
ระดับกลางไดแก  ดานการวางแผน   ดานการประเมินผล  และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
 3.  ปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร พบวา อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับระดับการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร  
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Abstract 
The purposes of this study were to study the levels of participation in community development  

and factors related to the levels of participation in the area of Charoen Patthana Thavorn Community, 
Suanluang, Bangkok. 

The results of this study were as follows: 
          1.  Most of people were male, married and aged range between 41 – 50 years old.  Their 
degrees of education were lower than Bachelor’s degree, had their own business and average income 
between 5,001 – 10,000 baht per month. 
          2.  The level of participation of community committee in administering community namely 
planning, assessing and participating in assessment were in moderate level. 
           3.  There was a correlation between age, average income and marital status and level of 
community development participation in Charoen Patthana Thavorn Communicty. 
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ความเปนมาและสําคัญของปญหา 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีความเจริญใน

ทุก ๆ ดาน เปนเมืองหลวงท่ีเปนศูนยกลางการเมือง 
การปกครอง ศูนยกลางการศึกษา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ศูนยกลางของระบบราชการ การพาณิช
ยกรรม เมืองประวัติศาสตร เมืองทองเท่ียว เมืองทา
ศูนยกลางการคมนาคมส่ือสาร ท่ีสําคัญคือเปนเมือง
ท่ีตั้งของรัฐบาลเปนท่ีตั้งของพระบรมราชวัง และ
เปนท่ีประทับขององคพระประมุข (พูนศักดิ์ วรรณ
พงษ, 2546 : 10) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ไดบัญญัติให
กรุงเทพมหานครแบงพื้นท่ีการปกครองออกเปนเขต
และแขวง สําหรับพื้นท่ีเขต คือ อําเภอเดิมนั่นเอง 
สวนท่ีพื้นท่ีแขวงไดแก  พื้นท่ีตํ าบลเดิม  และ
พระราชบัญญัติยังไดกําหนดใหกรุงเทพมหานคร
เปนทบวงการเมืองมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ินนครหลวงมีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ท่ีมาจากการ เ ลือก ต้ั ง  และรองผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนผู รับผิดชอบในการ
บริหารงาน อยูในตําแหนงตามวาระคราวละ 4 ป ใน
การบริหารตามระเบียบการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2518 มีสาระสําคัญคือ  เพื่ อใหประชาชนของ
กรุงเทพมหานครไดมีสวนเขามารับผิดชอบในการ
บ ริหารก รุ ง เทพมหานครโดยตรง  เพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพในการบริหารแกประชาชนของ
กรุงเทพมหานครใหดียิ่งข้ึน (ชูชีพ  อารีประชาภิรมย, 
2542 : 1 – 12) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และสังคม สาขาพัฒนาชุมชน (สํานักนโยบายและ
แผนกรุงเทพมหานคร, 2545 : 97) มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางงาน สรางอาชีพและรายไดใหชุมชนสามารถ

เล้ียงตนเอง และครอบครัวไดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู มี
ท่ีพักอาศัยม่ันคงถูกตองตามกฎหมายและ
พัฒนาระบบการบริหารงานพัฒนาของชุมชน
ของกรุ ง เทพมหานคร  แสดงให เห็ นว า
กรุงเทพมหานครมุงหวังท่ีจะใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน สรางชุมชนใหนาอยู โดยการระดม
ความคิดจากหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรชุมชนซ่ึงจะรวมกันเปนพลัง
ผลักดันการพัฒนาชุมชนใหม่ันคงและกาวหนา
ตอไป 

ในการบริหารงานชุมชนนับเปนการ
บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ กลาวคือ
คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเปนตัวแทนของ
สมาชิกในชุมชนมาจากการเลือกต้ังจํานวน
อยางนอยชุมชนละ 7 คน มีอํานาจหนาท่ีตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคณะกรรมการ
ชุมชน พ.ศ. 2543 ดังนี้ 1) สงเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 2) ประสานและดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานราชการ องคการ และหนวยงาน
เอกชนตาง ๆ 3) พัฒนาชุมชนทั้งดานกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนและระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 4) เสริมสรางความ
สามัคคีและการมีวินัยของผูอยูอาศัยอยูใน
ชุมชน 5) สงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม 6) การดูแลรักษาทรัพยสิน
ของชุมชน และสาธารณสมบัติ 7) เผยแพร
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ผลงาน ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน และองคการตางๆ ท่ีเขาไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตอผูอํานวยการเขต และ 8) แตงต้ังผูมีความรู
ความสามารถ เหมาะสมเป น ท่ีป รึ กษาหรื อ
คณะทํางานในฝายตาง ๆ (สํานักพัฒนาชุมชน. 2544 
: 42-43) ซ่ึงเปนภาระงานของคณะกรรมการชุมชนท่ี
มักจะมีปญหาในการประสานงานกับหนวยงานตาง 
ๆ ไมวาจากสวนราชการและองคกรชุมชนอ่ืน ๆ ทํา
ใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางลาชาขาดผูนําท่ีมี
ความเขมแข็ง ขาดความสามัคคีในคณะกรรมการ
และชุมชน นอกจากนี้ปญหาท่ีเกิดจากการขาดการ
วางแผนในการพัฒนาอยางเปนระบบ 

ในป จ จุ บั น ก า ร ว า ง แ ผนก า รพั ฒน า
กรุงเทพมหานครเนนกระบวนการมีสวนรวมในการ
กําหนดแผน และเนนการวางแผนจากลางสูบน โดย
ใหความสําคัญกับการวางแผนระดับทองถ่ินระดับ
ชุมชน ท่ีสงเสริมใหคนในชุมชน และภาคีการพัฒนา
ตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนชุมชนของ
ตนเอง ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดแผนชีวิตของตนเอง 
เพื่อคนหาศักยภาพของทองถ่ินและรวมกันหาแนว
ทางแกไขปญหาไดอยางตรงจุด โดยการจัดทํา
แผนพัฒนาระดับชุมชนเพื่อกําหนดกิจกรรมการ
ดํ า เนิ นง านของชุ มชน  โดยอาศั ย ศั กยภาพ
ความสามารถและทรัพยากรภายในชุมชน และสวน
ท่ีเกินขีดความสามารถก็ขอรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขายองคกรชุมชนตาม
ความเหมาะสมในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการ
รวมตัวกันในลักษณะของประชาคมและเปดโอกาส
ใหประชาคมเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะรวมดําเนินกิจกรรม และเขาไปมีสวน
รวมในการติดตามการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูให

ตรงตอแผนพัฒนาระดับชุมชน และการดําเนิน
กิจกรรมของชุมชนโดยมีการเชื่อมโยงชุมชน 
และภาคประชาสังคม ท้ังแนวต้ังระหวาง
สวนกลาง และสวนทองถ่ิน และแนวราบ
ระหวางพื้นท่ีตาง ๆ อยางเปนระบบ 

ดังนั้นผูวิจัยตองการศึกษาการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวรเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยคาดหวัง
ผลการวิจัยสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไข
ส่ิงท่ีควรแกไข ซ่ึงจะเปนประโยชนตอชุมชน
ในอนาคต  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยประกอบดวย 
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง

ไดแก ประชาชนในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

2. ดานเนื้อหาประกอบดวย การมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร  เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 3 ดาน ไดแก  ดาน
การวางแผน  ดานการปฏิบัติการ และดาน
ประเมินผล 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงระดับการมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

2. ทราบถึงปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร  เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 

3.  เปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อความเขาใจอันถูกตองตาม
จุดมุงหมาย ผูวิจัยจึงกําหนดนิยามศัพท ดังนี้ 

ชุมชน  หมายถึง  สถานท่ีตั้งบานเรือนของ
ประชาชนที่อยูในชุมชนเจริญพัฒนาถาวรเขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมในการบริหารงาน  หมายถึง  
การท่ีคณะกรรมการเขารวมในการบริหารงานชุมชน
ใน 3 ดาน คือ 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผน  หมายถึง  
การท่ีคณะกรรมการเขารวมในการเก็บขอมูล 
เกี่ยวกับปญหาหรือความตองการของประชาชน 
กําหนดกลุมเปาหมาย จัดทําแผนและโครงการ 
วิธีการดําเนินการ พิจารณางบประมาณ แนวทางการ
ติดตามและประเมินผล รวมเตรียมการสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ สําหรับการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน
เจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

2. การมี ส วนร วมด านการปฏิ บัติ การ  
หมายถึง  การท่ีคณะกรรมการเขารวมการติดตอ
ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาชุมชนเจริญ

พัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
รวมจัดหาวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดงานตาม
แผนและโครงการตาง ๆ รวมติดตามการ
ดํ า เนินงานตามโครงการต าง  ๆ  ร วมหา
ทางแกไขปญหาที่ เกิดข้ึนในระหวางการ
ดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ  

3. การมีสวนรวมดานการประเมินผล  
หมายถึง  การท่ีคณะกรรมการเขารวมกําหนด
วิ ธีการและชวงระยะเวลาในการประเมิน
โครงการ จัดทําเคร่ืองมือประเมินผล รวมเปน
ผูฟงการประเมินผล รวมแกปญหาในการ
ประเมินผลท่ีพบ วิ เคราะหขอมูลท่ีทําการ
ประเมินผล  ตลอดจนรวมจัดทํารายงาน
ประเมินผล 

 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมีรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้ 

1. หลักทฤษฎีการบริหารงานแบบมี
สวนรวม 

2. สภ าพก า ร มี ส ว น ร ว ม ในก า ร
บริหารงานของชุมชนของคณะกรรมการชุมชน 

3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของชุมชน  

4.  ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 

5 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ 
 

 
 

ตัวแปรตาม 
 
 
\ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  1   กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุ ม ชน เ จ ริ ญพั ฒน า ถ า ว ร  เ ข ต ส วนหลว ง 
กรุงเทพมหานครไดกําหนดวิธีการวิจัยไว 2 วิธี คือ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
โดยการรวบรวมข อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ  ( Secondary 
Information)  จ า ก เ อ ก ส า ร  ตํ า ร า  บท ค ว า ม 
วิทยานิพนธ และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
ใชวิธีแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนในชุมชน
เจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
เพื่อตองการทราบระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานของชุมชน และปจจัยท่ีสัมพันธกับการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
ประชาชนในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีจํานวน 1,500  คน  

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือ ประชาชนในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร  จํานวน  306   คน 
โดยใชตารางของ Krejcie และMorgan  (พวง
รัตน  ทวีรัตน, 2540:303) 

 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

1. ใชแหลงขอมูลปฐมภู มิ  (Primary 
data) เปนการเก็บขอมูลจากภาคสนาม 

2. ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data) เปนการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตํารา 
บทความ วิทยานิพนธ  และงานวิจัยตาง ๆ 
(Documentary Research) เพ่ือนํามาอางอิง
ประกอบการศึกษา 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยการสอบถามจากประชาชน
ในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ท่ัวไปของประชาชนในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จํานวน 6 ขอ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพสมรส 
4.การศึกษา 
5.อาชีพ 
6.รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ภูมิลําเนา 7.  

การมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนเจริญ
พัฒนาถาวร เขต

สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

ปจจัย ดานการมีสวนรวม 
 
1.ดานการวางแผน 
2.ดานการปฏิบัติการ 
3.ดานการประเมินผล 
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วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน จํานวน 3 ดาน ดังนี้ การมี
สวนรวมในการวางแผน  การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ  และการมีสวนรวมในการประเมินผล 

ใ ช วิ ธี สุ ม ตั ว อ ย า ง แ บบ บั ง เ อิ ญ 
(Accidental Sampling Technique) โดยเขาไปใน
ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร แลวแจกแบบสอบถามแบบ
บังเอิญใหแกประชาชนท่ีอยูในชุมชนเจริญ
พัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
จํานวน  306  คน 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales)  5  ระดับ โดยมีเกณฑใน
การประเมิน ดังนี้ 

5 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับมาก 
3   หมายถึง ระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  ระดับนอย 
1 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
การคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยของระดับการ

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  แบงเกณฑในการให
คะแนน  ดั้งนี้ (เดชาคม  บรรณกิจโศภณ, 2549 : 34 ) 

คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนตํ่าสุด 
จํานวนช้ันท่ีแบง 

5 – 1  =  4    =   0.80 
5 

เกณฑการแปรความหมายคาเฉล่ียระดับการมี
สวนรวม มีดังนี้ 

4.21 – 5.00  หมายถึง  มีสวนรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20  หมายถึง  มีสวนรวมอยูในระดับ
มาก 

2.61 – 3.40  หมายถึง  มีสวนรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 

1.81 – 2.61  หมายถึง  มีสวนรวมอยูในระดับ
นอย 

1.00 – 1.80  หมายถึง  มีสวนรวมอยูในระดับ
นอยท่ีสุด 

 

 
วิธีจัดกระทํากับขอมูล 

ขอมูลจากแบบสอบถาม 
1. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 

ความถูกตองแมนยํา เพื่อความเปนเอกภาพของ
ขอมูล 

2. สรางคูมือลงรหัส และลงรหัสขอมูล 
3. ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  
 

ตัวแปรในการวิจัย 
1. ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ( Independent 

Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลซ่ึง
ประกอบดวย เพศ อายุ   สถานภาพสมรส   
การศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ไดแก การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญ
พัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

3. ตัวแปรประเมิน ไดแก  การมีสวน
รวมดานการวางแผน ดานปฏิบัติการ และดาน
ประเมินผล 
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สถิติท่ีใชในการวิจัย การวิจัยการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานครสวนใหญมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง ในทุกดาน ไมวาจะเปนดาน
การวางแผน ดานการปฏิบัติการและดานการ
ประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
พลกฤต   รอดนําพา (2551 : บทคัดยอ) งานวิจัย
เร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารงานชุมชน
ของคณะกรรมการชุมชน เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
คร้ังนี้ 

1. คารอยละ (Percentage)  ผูวิจัยสถิติคารอย
ละ เพื่อดูอัตราสวนของขอมูลท่ีไดจากการเก็บ
แบบสอบถาม 

2. สถิติ  t-test สถิติ F-test  ใชในการหาคา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม 
 
อภิปรายผล 

1. คณะกรรมการชุมชนสวนใหญเพศ
ชาย  มีอายุระหวาง  41 – 50  ป  สมรสแลว  มี
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประกอบธุรกิจ
สวนตัว  เปนคณะกรรมการชุมชนแขวงคลอง
สองต นนุ น   เป นคณะกรรมการ ท่ั วไป  
ระยะเวลาเปนกรรมการ  1  ป  ไมเกิน  2  ป  
และ  3  ปข้ึนไป 

การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญ
พัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 3 ดาน 
ไดแก ดานการวางแผน  ดานการปฏิบัติการ และดาน
ประเมินผล เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางไดแก 
ประชาชนในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 306  คน  โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามตามกลุม
ประชากรท่ีกําหนด และผลจากการเก็บแบบสอบถาม
ท้ังหมดไดกลับคืนมาท้ังหมดจํานวน 230 ชุด  

2. ระดับการมีสวนรวมในการบริหาร
ชุมชนของคณะกรรมการชุมชน  พบวาโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาราย
ดาน  พบวา  ดานการวางแผน  ดานปฏิบัติการ  
และดานการประเมินผล  มีระดับการมีสวน
รวมอยูในระดับปานกลาง 

การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเจริญ
พัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  3 ดาน 
คือ ดานการวางแผน  ดานการปฏิบัติการ และดาน
การประเมินผลจากงานวิจัยการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 230 ตัวอยาง พบวา
ประชาชนในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร  ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปน  เพศชาย  อายุ  41 – 50  
ป  สถานภาพสมรส  วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว   และมี
รายได 5,001-10,000 บาท  

3. เม่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมใน
การบริหารชุมชน   โดยจําแนกตามแขวง  
ระยะเวลาท่ีเปนกรรมการและอายุของกรรมการ  
พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี  0.05 

ขัดแยงกับงานวิจัยของ โต สมบูรณ 
(2544 : บทคัดยอ) งานวิจัยเร่ือง “การมีสวน
รวมของชุมชนในการควบคุมอาชญากรรมดาน
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ผลการวิ จั ยพบว า  รูปแบบการใช
กระบวนการ AIC ดานการจัดการส่ิงแวดลอม
เมืองประกอบดวย 3 ข้ันตอนของกระบวนการ
เรียนรู ข้ันตอนท่ีหนึ่งคือ การสรางความรูและ
จิตสํานึกรวมกัน (Appreciation) ประกอบดวย 
ชุดฝกอบรม 3 ชุด คือ (1) สรางความเขาใจและ
สรางขอตกลงรวมกัน (2) ทบทวนสภาพความ
เปนจริง และ (3) การคิดถึงภาพท่ีพึงปรารถนา 
ข้ันตอนท่ีสองคือ การสรางแนวทางพัฒนา
ชุมชนรวมกัน (Influence) ประกอบดวย ชุด
ฝกอบรม 2 ชุด คือ (1) ทางเลือกในการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมทางชุมชน และ (2) การ
กําหนดแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน สวนข้ันตอนสุดทายคือ การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติและการควบคุมกํากับ (Control) 
ประกอบดวย ชุดฝกอบรม 2 ชุดคือ (1) การ
กําหนดแผนปฏิบัติการ และ (2) การสรุป
บทเรียนและสร างพันธะสัญญา  รูปแบบ
ดังกลาวนี้เม่ือนําไปใชปฏิบัติดวยการประชุม
ปฏิบัติการแลว พบวา เปนรูปแบบท่ีสามารถ
นําไปใชไดจริงในการวางแผนการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเมืองโดยพบวา ผูเขารวมประชุมมี
ความรูและเจตคติเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 ความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียนรูดังกลาวอยูในระดับมาก 
และสามารถนําแผนปฏิบัติการที่เขียนข้ึนไปใช
จริง 

ยาเสพติดและการพนันในจังหวัดสมุทรปราการ” 
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมี

ความรูความเขาใจในการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมในระดับสูง โดยมีความรูความเขาใจ
มากท่ีสุดในเร่ือง เม่ือเกิดอาชญากรรมตองจดจํา
ลักษณะคนรายแลวรีบแจงตํารวจโดยเร็ว สวนผล
การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ควบคุมอาชญากรรม พบวา โดยภาพรวมประชาชน
สวนใหญมีสวนรวมนอย มีเพียงบางเร่ืองคือการ
สอดสอง ดูแลบุคคลในครอบครัวไมใหเกี่ยวของกับ
อาชญากรรมทุกชนิด เชน ยาเสพติด การลักขโมย 
และการคอยเปนหูเปนตาใหกับเพื่อนบานใกลเคียงท่ี
ประชาชนมีสวนรวมมาก 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 3 ดาน ไดแก  ดานการวางแผน  
ดานการปฏิบัติการ และดานประเมินผล  สอดคลอง
กับงานวิจัยของพลกฤต   รอดนําพา (2551 : 
บทคัดยอ) งานวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการ
บริหารงานชุมชนของคณะกรรมการชุมชน เขต
ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา 
ระดับการมีสวนรวมในการบริหารชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชน  พบวา  โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  และเม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  ดานการ
วางแผน  ดานปฏิบัติการ  และดานการประเมินผล  มี
ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  ขัดแยง
กั บงานวิ จั ยของจิ ต ติ มา  อิ นทะทํ ามา  (2543: 
บทคัดยอ) งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการเรียนรู ของ
คณะกรรมการชุมชนในการจัดการส่ิงแวดลอมเมือง 
โดยใชกระบวนการ AIC : กรณีศึกษา ชุมชนในเขต
เทศบาลนครราชสีมา 

ปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร พบวา เพศ  การศึกษา 
อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร 
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อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
เจริญพัฒนาถาวร 

ขัดแยงกับงานวิจัยของโต สมบูรณ (2544 : 
บทคัดยอ) งานวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชน
ในการควบคุมอาชญากรรมดานยาเสพติดและการ
พนันในจังหวัดสมุทรปราการ” 

ผลการวิ เคราะห ความแปรปรวนเพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกตางของความรูความเขาใจ ใน
การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม และการมี
สวนรวมในการควบคุมอาชญากรรม พบวา ผูท่ีมีอายุ 
41-50 ป มีความรูความเขาใจในการปองกันและ
แกไขปญหาอาชญากรรมนอยกวาผูท่ีมีอายุในชวง
อ่ืน ๆ และประชาชนเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ป 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนผูทํางานแลวจะมี
สวนรวมในการควบคุมอาชญากรรมมากกวาผูอ่ืน 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพบตอการมีสวน
รวมของประชาชน ในการควบคุมอาชญากรรมพบวา 
ผูท่ีมีรายไดตอเดือนสูงจะมีความรูความเขาใจในการ
ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมมากข้ึนและ
พบวาเพศชาย มีงานทํา และจบการศึกษาสูง จะมี
สวนรวมในการควบคุมอาชญากรรมมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานครมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. 

2.  ดานการปฏิบัติการ การปฏิบัติการ
มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาชุมชนและแจงใหบุคลท่ี
เกี่ยวของทราบ รวมติดตอประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอความ
รวมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
ชุมชน แตงต้ังกรรมการชุมชน และมีการนัด
ประชุมอยูเสมอเพ่ือช้ีแจงโครงการตางๆท่ีจะ
ทําในชุมชนใหคนในชุมชนรับทราบ  

3.  ดานประเมินผล ในการประเมินผล
งานของโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน การประเมินผลงานเปน
เ ร่ื องของคณะกรรมการในชุมชน  เ ม่ื อ
คณะกรรมการมีขอสรุปแลวตองแจงใหสมาชิก
ในชุมชนทราบเพื่อใหคนในชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน 
 

ดานการวางแผน มีการวางแผนสํารวจ
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 
เนื่องจากปญหาในชุมชนมีมาก เชนปญหาเร่ือง
ยาเสพติด  
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