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ABSTRACT 
 

Research Title :    The Participation of Community Committee in Sub-community  

Development in Dusit District, Bangkok. 

Author :    Mr. Phusit Khantikul 

Year :    2009 

................................................................................................. 

The objectives of this research were 1) to study level of participation and the 

problems of community committee in sub-community development in Dusit District, 

Bangkok, and 2) to study the factors that affect the participation of community committee in 

sub-community development in Dusit District, Bangkok. 

Data was collected from 281, upon which 91.2 % of community committee members 

in Dusit District, Bangkok by using questionnaires as the research tool. The statistical 

measures used were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 

independent sample T test (T-test), One-Way ANOVA (F-test) and correlation. 

The results are as follow: 

1. The majority of community committee members of Dusit District are male, less 

than 46 years of age, married, graduated at high-school or vocational level, and has a 

monthly income between 3,000 – 6,000 Baht and are only few of them belong to societal 

group. Almost all community committee members are Buddhist and the members have lived 

in the community for 10 years and above. 

2. In terms of the acknowledgement of sub-community development news and 

understanding of roles and duties of community committee, almost all samples received 
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information on sub-community development and sub-community development news from 

government officials as the main source. Less often, information was received from the radio 

and television. Moreover, the community committee also received sub-community 

development from state agencies and Dusit District Office in the form of community 

committee meetings, observations and community committee trainings. The result also 

showed that the majority of community committee has a high level of knowledge on the roles 

and duties of the community committee. 

3. The overall level of participation of community committee in sub-community 

development is high. When considered individually, the level of participation is high in all 

aspects. The highest level of participation is found in searching problems in sub-community 

development and their causes, followed by the investment in sub-community development, 

development planning, and evaluation of sub-community development. 

4. Factors that contribute to the level of participation in sub-community development 

in Dusit District, Bangkok, consist of age, occupation, monthly income and membership in 

societal groups. 

5. Factors that do not contribute to the level of participation in sub-community 

development in Dusit District, Bangkok, are gender, marital status, educational level, 

religion and the length of dwelling in the community. 

 Suggestions: 

1. The community committee should carry out community work with dedication to 

the community and citizen, in terms of both money and time to develop the community to 

the fullest. These dedications will reflect the leadership quality of the committee, as well as 

receiving acceptance by the citizens in the community. 
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2. The community committee should ensue, control, and examine the whole process 

of the sub-community development plan, in order to bring about the flaws in the execution 

of development plan and improve them for better completion of objectives henceforward. 

3. Dusit District Office should arrange officials into all areas throughout the 

community. The officials should also have good relation when contacting with the 

community in order to ensure strong relationship between the officials and the people. 
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78 

4.8 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
การพัฒนาชุมชน 

79 

4.9 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

80 

4.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

82 

4.11 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนา
ชุมชน 

83 

4.12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
เพศ โดยภาพรวมและรายด้าน 

84 

   



 

 

(10) 

ตารางท่ี หน้า  
4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ โดยภาพรวม 

85 

4.14 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดย
ภาพรวม เป็นรายคู่ 

86 

4.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนา
ชุมชน 

87 

4.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

88 

4.17 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ด้าน
การวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

89 

4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

89 

4.19 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ด้าน
การลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

90 

4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

91 

4.21 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ด้าน
การติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 
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4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยภาพรวม 

92 

4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการ
พัฒนาชุมชน 

93 

4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

94 

4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

95 

4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

96 

4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม 

97 

4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
การพัฒนาชุมชน 

98 

4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

99 
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4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

100 

4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

101 

4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอาชีพ โดยภาพรวม 

102 

4.33 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดย
ภาพรวม เป็นรายคู่ 

103 

4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนา
ชุมชน 

104 

4.35 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

105 

4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

106 

4.37 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
การวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

107 

4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
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4.39 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน

ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
การลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

109 

4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

110 

4.41 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
การติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

111 

4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวม 

112 

4.43 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน โดยภาพรวม เป็นรายคู่ 

113 

4.44 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
การพัฒนาชุมชน 

114 

4.45 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  
เป็นรายคู่ 

115 

4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

116 
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4.47 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน

ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

117 

4.48 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

118 

4.49 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

119 

4.50 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

120 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที่ หน้า  
3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร 60  

ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  



บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักการส าคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
นั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้ทราบว่ารัฐจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้
เป็นเสมือนหนึ่งประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใด ย่อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย โดยเฉพาะการ
ที่รัฐบาลได้พยายามให้มีการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น ให้คนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดทิศทางการปกครองท้องถิ่นของตัวเองให้มีอิสระพอสมควร ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
องค์ความรู้และความสามารถต่อการสร้างรากแก้วให้ยั่งยืนแก่การปกครองและการพัฒนา
ประเทศชาติได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ที่จะต้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นนั้น ๆ ยิ่งเห็นได้ชัดเจนจากการตราไว้ในกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศไทย  นั่นคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยก าหนดไว้ในหมวด 5  
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  มาตรา 78 (3) 
ได้ก าหนดไว้ว่า “กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 22) จากมาตรานี้
ชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชนให้ชุมชน
สามารถอยู่ได้ด้วยพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง 
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 ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น มี
อิสระในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าชุมชนด้วยกระบวนการสรรหาของชุมชนเอง 
รวมทั้งบทบาทของประชาชน คณะกรรมการชุมชนหรือผู้น าชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมกับการปกครอง
ท้องถิ่นหรือการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ยิ่งเห็น
ได้ชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไว้ในส่วนที่ 10  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ว่า “มาตรา  87 รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง  
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคม  รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ  (3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กร
ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย  หรือรูปแบบอ่ืน  (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งในทางการเมือง  และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
ช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่ม
ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของชุมชนในพื้นที่  (5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
มาตรานี้ต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ีใกล้เคียงกัน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 28) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น เป็นการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจใน
การปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการท่ีว่าถ้าอ านาจการ
ปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน (Daniel อ้างถึงใน วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, 2546  : 52) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของลิขิต ธีรเวคิน ที่ว่า การปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองในลักษณะกระจาย
อ านาจปกครองจากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่น ด าเนินการเองซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาชุมชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ การปกครองส่วนท้องถิ่น จะมี
ส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในประเด็นที่ว่า ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น และผู้น าส่วนท้องถิ่นย่อม
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เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นดีกว่าคนต่างถิ่น  ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
ผลส าคัญ คือ ท าให้ท้องถิ่นรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง(ลิขิต ธีรเวคิน, 2539 : 314) 
 นับต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2475 ท าให้รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ท าให้กรุงเทพมหานครมีอิสระในการ
บริหารมากขึ้น แต่กระนั้นก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ มีโครงสร้างการบริหารงาน
ถูกต้องตามกฎหมายก าหนดไว้ซึ่งประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เขต และสภาเขต ต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ัง ส่วน
เจ้าหน้าที่ประจ าของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและด าเนินงานราชการประจ าของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย (โกวิทย์ 
พวงงาม, 2544 : 216 – 221) 

การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร ทางกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้การเคหะ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงชุมชนแออัด ตลอดทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการและการพัฒนา
ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาของกรุงเทพมหานครจะถูกก าหนดด้วยแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแผนของปี 2552-2555 ซึ่งแนวคิดหลายประการสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณค่าที่ดีให้สังคมบนพื้นฐานของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ก าหนดสภาพสังคมที่พึงประสงค์ โดยมุ่งพัฒนา
สู่สังคมที่เข้มแข็งอย่างมีดุลยภาพ (ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2545 : 18)  

ส าหรับกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีเขตในการปกครองจ านวน 50 เขตซึ่งแต่ละเขตมีการ
บริหารจัดการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชนในเขตการปกครองของตนเอง โดยมีผู้อ านวยการ
เขตนั้นเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับเขตดุสิตเป็นเขตหนึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเขตใจกลางของ
เมืองหลวงประเทศไทยเลยทีเดียวจึงท าให้ประชาชนอยู่กันหนาแน่น จนก่อให้เกิด การรวมตัวกัน
เป็นชุมชนขึ้นเพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อน ในการพัฒนาชุมชน ของเขตดุสิตเป็นไป
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อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน มีจ านวน 44 ชุมชน แต่ละ ชุมชนที่ตั้งขึ้นมีการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการชุมชนมาจากการเลือกต้ังของคนในชุมชน 
 ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีความสุขสงบสันติได้ขึ้นอยู่กับผู้น าชุมชนหรือ
คณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนให้เป็นตัวแทนของชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ซึ่งมีลักษณะเหมือนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ของชนบท หรือเป็น
ผู้ที่ปกครองท้องถิ่น มีอ านาจเต็มในการบริ หารจัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาประชาชนมี
ความสุขทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม การจัดเก็บรายได้(ภาษ)ี สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็น
ต้น ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ อุทัย หิรัญโต ที่กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ ากว่ารัฐ ซึ่งก่อต้ังโดยกฎหมาย และมีอ านาจอย่างเพียงพอที่จะท า
ภารกิจในท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งอ านาจเก็บภาษี  เจ้าหน้าที่ของหน่วยปกครองท้องถิ่น       
ดังกล่าว อาจได้รับการเลือกต้ังหรือแต่งตั้งโดยท้องถิ่นเองก็ได้ (อุทัย หิรัญโต, 2523 : 4) และ
กรุงเทพมหานครมีการแต่งตั้งกรรมการชุมชน เช่นเดียวกันซึ่งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
กรรมการชุมชน พ.ศ.2534 ซึ่งขณะนั้น พลตรีจ าลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้
มอบให้ปลัดกรุงเทพมหานคร มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง เพื่อให้การด าเนินการก าหนด
กรรมการชุมชนเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด อนึ่งได้ก าหนดกรรมการชุมชนไว้ในหมวด 2 ข้อ 7-9 
ดังนี้ (ข้อ 7)กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนสมาชิกชุมชน (ข้อ 8)ในชุมชนหนึ่งให้มีกรรมการชุมชนซึ่ง
มาจากการเลือกต้ัง จ านวนอย่างน้อยชุมชนละ 7 คน ถ้าชุมชนใดมีจ านวนราษฎรเกิน 140 
ครอบครัว ให้มีการเลือกกรรมการชุมชนนั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 คนต่อจ านวนราษฎรทุก 20 ครอบครัว 
เศษของ 20 ถ้าเกิน 10 ให้นับเป็น 20 แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกรรมการชุมชนทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกิน
จ านวน 25 คน (ข้อ 9)คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  (1)ประธาน
กรรมการ  (2)รองประธานกรรมการ ( 3)เลขานุการ ( 4)เหรัญญิก ( 5)นายทะเบียน ( 6) 
ประชาสัมพันธ์ ( 7)ต าแหน่งอื่นใด ตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควรแต่งตั้ง ในหมวด 4 การ
ด าเนินงานของกรรมการชุมชน (ข้อ 25) คณะกรรมการชุมชนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ( 1) 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข (2)ประสานงานและ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยราชการ องค์การ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน ( 3)พัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( 4) 
เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน (5)ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม ( 6)ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติ ( 7)เผยแพร่ผลงาน 
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ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานในชุมชน
ต่อผู้อ านวยการเขต และ( 8)แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นที่ปรึกษา หรือ
คณะท างานในฝ่ายต่าง ๆ (กรุงเทพมหานคร, 2534 : 1-6) 
 จากความส าคัญ แนวคิด และแนวทางของการบริหารจัดการของชุมชน หรือท้องถิ่นอัน
เป็นองคาพยพของสังคม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตัวเองในฐานะที่เป็น
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน รวมทั้งประชาชนในแต่ละเขต ของกรุงเทพมหานคร มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิศทางการด าเนินงานของชุมชนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้นตามความพร้อมอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในเขตดุสิตทั้ง 44 ชุมชน มีกรรมการไม่น้อยกว่า 308 คน ขึ้นอยู่
จ านวนประชากรในชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนมี จ านวนประชากร และ สภาพทั่วไปของชุมชนแตกต่าง
กันไปตามลักษณะสภาพพื้นฐานของแต่ละชุมชน และที่ปรากฏอย่างชัดเจนในบางชุมชนเมื่อผู้วิจัย
ได้ลงส ารวจชุมชน ก็คือปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง 
ในการวางแนวทางที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนสาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัน
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาในเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเพื่อทราบถึงระดับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและสภาพปัญหาของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ประชากร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการชุมชนใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 44 ชุมชน และผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจงจ านวน  
308 กลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.
2534  ในหมวด 2 ข้อ 9 คณะกรรมการชุมชน ได้แก่ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์  และต าแหน่งอื่นใด ตามที่คณะกรรมการชุมชน
เห็นสมควรแต่งตั้ง (ก าหนดให้เป็นกรรมการชุมชน)  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 2.2 ปัจจัยด้านสังคม เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน 

 2.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน  4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน และด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สังเคราะห์ผล
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2552 
 
1.4  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 
 1. ได้ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

2. ได้ข้อมูลสภาพปัญหาของการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
4. ได้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ต่อปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชน 
5. น าองค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัยไปเผยแพร่เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการ

พัฒนาชุมชนของเขตดุสิต ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
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1.5  นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 
 คณะกรรมการชุมชน  หมายความว่า บุคคลในชุมชนที่ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชน
ในชุมชนให้เป็นผู้บริหารชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีต าแหน่งตาม ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534  ในหมวด 2 ข้อ 9 คณะกรรมการชุมชน ได้แก่ 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และ
ต าแหน่งอื่นใด ตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควรแต่งตั้ง 
 การมีส่วนร่วม  หมายความว่า การท่ีประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการกระท า
บางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะท างานของชุมชนทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผนด าเนิน การ การลงทุนปฏิบัติงาน และการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งการกระท าทุก อย่างมักสะท้อนเป้าหมายส าคัญคือความต้องการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เกิดความสันติในชุมชน 
 การค้นหาสาเหตุปัญหา  หมายความว่า การก าหนดความต้องการและจัดล าดับ
ความส าคัญ ของปัญหา การส ารวจปัญหาของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชนให้หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ได้รับทราบพร้อมที่จะมีส่วนร่วมมาแก้ไขปัญหา 
 การร่วมกันวางแผนด าเนิน การ  หมายความว่า การประชุมระดมสมองกันในการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน รวมถึงร่วมกันตัดสินใจในโครงการและกิจกรรมต่าง 
และน าเสนอแผนงานไปใช้กับชุมชนอย่างทั่วถึง 
 การลงทุนปฏิบัติงาน หมายความว่า การลงมือปฏิบัติการพัฒนาชุมชน การต้องเสียสละ
ทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการชุมชนในงานและ
โครงการ กิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความส านึกร่วมแรงร่วมใจใน
การพัฒนาชุมชน 
 การติดตามประเมินผล  หมายความว่า การติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนของโครงการและกิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนงานของชุมชน รวมถึงการน าข้อบกพร่องของ
ผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 การพัฒนาชุมชน  หมายความว่า การกระท าให้ชุมชนเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น โดยการ
ร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ ให้คนมีความสามัคคี ความกลมเกลียว
เหนียวแน่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเพื่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยที่ก าหนดไว้ในบทนี้  ได้แก่ กรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐานใน
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ การ
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยข้างต้น สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ศาสนา 
4) ระดับการศึกษา 
5) อาชีพ 
6) รายได้ต่อเดือน 
7) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
8) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

1.2 ข้อมูลด้านสังคม ประกอบด้วย 
1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน 
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน  
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2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  
2) ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
3) ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
4) ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดัง
แผนภูมิที่ 3.1 

      ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ศาสนา 
4) ระดับการศึกษา 
5) อาชีพ 
6) รายได้ต่อเดือน 
7) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
8) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม  
1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
ชุมชน 
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของกรรมการชุมชน 

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชน  

1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

2) ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
3) ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
4) ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนา

ชุมชน 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ คณะกรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ านวน

ทั้งสิ้น  จ านวน 492 คน (ค านวณจากกรรมการ : ครัวเรือน ตาม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

กรรมการชุมชน พ.ศ.2534 ) อันประกอบด้วย 5 แขวง 44 ชุมชน คือ แขวงดุสิต 2 ชุมชน แขวงวชิรพยา

บาล 6 ชุมชน แขวงสวนจิ ตรลดา 3 ชุมชน แขวงสี่แยกมหานาค 3 ชุมชน และแขวงนครไชยศรี 30 

ชุมชน  

ผู้วิจัยก าหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้แบบเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย  308 ตัวอย่าง มาจากต าแหน่งตามระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534  ในหมวด 2 ข้อ 9 คณะกรรมการชุมชน ตามวิธีการ

สุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยคัดเลือก

คณะกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 ที่ได้

ก าหนดกรรมการชุมชนไว้ในหมวด 2 ข้อ 9 คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี ้ 

(1) ประธานกรรมการ   จ านวน 1 คน 

(2) รองประธานกรรมการ  จ านวน 1 คน 

(3) เลขานุการ    จ านวน 1 คน 

(4) เหรัญญิก    จ านวน 1 คน 

(5) นายทะเบียน   จ านวน 1 คน 

(6) ประชาสัมพันธ์   จ านวน 1 คน 

(7) ต าแหน่งอื่นใด ตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควรแต่งตั้ง (ก าหนดให้เป็น
กรรมการชุมชน) จ านวน 1 คน 
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3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษากรอบแนวคิด  
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอาศัยแนวทางจาก  
งานวิจัยที่ผ่านมาแล้ว ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาและโครงสร้างของ  
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน และการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านสังคม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน  เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดย
ก าหนดเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน ให้คะแนน เป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ “ใช่” และ “ไม่ใช่” ดังนี้ 
  ตอบถูก  ให้คะแนน 1 คะแนน 
  ตอบผิด  ให้คะแนน 0 คะแนน  
 น าคะแนนทั้งหมดรวมกันหาค่ามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic Mean) และใช้ค่าเฉลี่ยเป็น
เกณฑ์ในการแปลความ โดยก าหนดไว้ว่า  

1. คณะกรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครได้คะแนน ต่ ากว่าค่ามัชฌิมเลขคณิต
(ค่าเฉลี่ย) ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนอยู่ในระดับต่ า 

2. คณะกรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครได้คะแนน สูงกว่าค่ามัชฌิมเลขคณิต
(ค่าเฉลี่ย) ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนอยู่ในระดับสูง 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน  4 

ด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผน

ด าเนินการพัฒนาชุมชน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน และด้านการติดตามประเมินผลในการ

พัฒนาชุมชน ซึ่งในชุดแบบสอบถามมีข้อความในแต่ละด้าน  จ านวนด้านละ  5 ข้อความ โดยมาตรวัดที่

สร้างขึ้นตามเทคนิคการสร้างมาตรประเมินค่า (Rating scale) คือ ให้ตอบตรงตามความรู้สึกที่เป็นจริง
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เกี่ยวกับสภาพการท างานในชุมชน รวมทั้งสิ้น  จ านวน 20 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก  5 ระดับ 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการตอบแบบสอบถาม  5  ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

5 หมายถึง มากที่สุด 

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง น้อย 

1 หมายถึง น้อยที่สุด 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 

1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

  
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน

ในการพัฒนาชุมชน และข้อเสนอแนะ 
 ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนเป็นค าถามปลายปิด และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 ส่วนข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
น าเสนอแนวทางเพิ่มเติมต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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3.4  การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

1. การทดสอบความตรงในเนื้อหา 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความตรงในเนื้อหา  (Content Validity) โดยได้ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อพิจารณาตามหลักวิชาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัด ว่าครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนน าไป
ทดลอง (Tryout) กับคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่อื่น ๆ จ านวน  30 ตัวอย่าง หลังจากนั้นได้น ามา
ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าถาม 

2. การหาค่าความเชื่อมั่น 
ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยวิธีการของ  Cronbach และท าการปรับปรุงแก้ไข

ข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ก่อนน าไปใช้จริง  และผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลจริงได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น  (Alpha) ของมาตรวัดการมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เท่ากับ  0.9772 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นรายด้านของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี ้(ตาราง 1 ภาคผนวก ข) 

1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  
(ค่าความเชื่อมั่น = .8617) 

2) ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน (ค่าความเชื่อมั่น = .9133) 

3) ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน (ค่าความเชื่อมั่น = .8636) 
 4) ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน (ค่าความเชื่อมั่น = .8811) 
 
3.5  การประมวลผลข้อมูล 
 

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์  

(Editing) 
2. ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 
3. น าข้อมูลที่ตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 
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 4. เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชน ผู้วิจัยยังได้เก็บ
ข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธี Focus group ใน 3 โซน ของชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติ
ดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics) ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ  
(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา 

2. สถิติอนุมาน  (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) เพื่อท าการ
เปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-Way ANOVA 
(F-test) และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Correlation 
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของกรรมการชุมชน 
2. ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของกรรมการชุมชน 
3. ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
4. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม 
5. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกรรมการชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกรรมการชุมชน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 150 53.4 
 หญิง 131 46.6 

รวม 281 100.0 
อายุ    
 อายุไม่เกิน 46 ปี 106 37.7 
 อายุ 47-57 ปี 95 33.8 
 อายุ 58 ปีขึ้นไป 80 28.5 

รวม 281 100.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ศาสนา    
 ศาสนาพุทธ 279 99.3 
 ศาสนาอิสลาม 2 0.7 

รวม 281 100.0 
สถานภาพ    
 โสด 45 16.0 
 สมรส 196 69.8 
 ม่าย/หย่าร้าง 34 12.1 
 แยกกันอยู่ 6 2.1 

รวม 281 100.0 
ระดับการศึกษา    
 ต่ ากว่า ม.3 58 20.6 
 ม.3 61 21.7 
 ม.6 หรือ ปวช. 69 24.6 
 อนุปริญญา หรือ ปวส. 34 12.1 
 ปริญญาตรี 57 20.3 
 สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.7 

รวม 281 100.0 
อาชีพ    
 พ่อบ้าน แม่บ้าน 65 23.3 
 รับจ้าง 70 25.1 
 ค้าขาย 42 15.1 
 ลูกจ้างบริษัทเอกชน 22 7.9 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 3.9 
 รับราชการ 69 24.7 

รวม 279 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน    
 ต่ ากว่า 3,000 บาท 42 14.9 
 3,000-6,000 บาท 64 22.8 
 6,001-9,000 บาท 48 17.1 
 9,001-12,000 บาท 46 16.4 
 12,001-15,000 บาท 42 14.9 
 15,001 บาทขึ้นไป 39 13.9 

รวม 281 100.0 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน    
 น้อยกว่า 10 ปี 56 19.9 
 ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 225 80.1 

รวม 281 100.0 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม    
 เป็น 80 28.8 
 ไม่เป็น 198 71.2 

รวม 278 100.0 
 
 ข้อมูลในการวิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของกรรมการชุมชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน  281 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91 ดังมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังตารางที่ 4.1 พบว่า 

 เพศ กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.4 และ
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.6 
 อายุ กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 46 ปี ร้อยละ 
37.7 รองลงมา อายุ 47-57 ปี ร้อยละ 33.8 และอายุ 58 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.5 
 ศาสนา กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ    
ร้อยละ 99.3 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.7 
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สถานภาพ  กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส     
ร้อยละ 69.8 รองลงมา สถานภาพโสด ร้อยละ 16.0 สถานภาพม่าย/หย่าร้าง ร้อยละ 12.1 และ
สถานภาพแยกกันอยู่ ร้อยละ 2.1 

ระดับการศึกษา กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  
ม.6 หรือ ปวช.  ร้อยละ 24.6 รองลงมาระดับการศึกษา ม.3 ร้อยละ 21.7 ระดับการศึกษา ต่ ากว่า   
ม.3 ร้อยละ 20.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 20.3 ระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส.  
ร้อยละ 12.1 และ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 0.7 

อาชีพ กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 25.1
รองลงมาอาชีพรับราชการ ร้อยละ 24.7 อาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน ร้อยละ 23.3 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 
15.1 อาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 7.9 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.9 

รายได้ต่อเดือน  กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
3,000-6,000 บาท ร้อยละ 22.8 รองลงมา รายได้ต่อเดือน 6,001-9,000 บาท ร้อยละ 17.1 รายได้
ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท ร้อยละ 16.4 รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 
12,001-15,000 บาท ร้อยละ 14.9 และรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 13.9 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน  กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมด
อาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80.1 และอาศัยอยู่ในชุมชน น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 
19.9 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  กรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมใด ๆ ร้อยละ 71.2 และเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ ด้วย      
ร้อยละ 28.8  

กลุ่มทางสังคมอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนได้เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมหลากหลาย
แห่ง โดยเรียงจากความถี่มากไปน้อย ดังตารางที่ 4.2  
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ตารางท่ี 4.2  แสดงความถี่ของการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอ่ืน ๆ  
 

กลุ่มทางสังคม ความถี ่

1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.กทม.) 27 
2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20 
3. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 12 
4. ต ารวจบ้าน 8 
5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 8 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 6 
7. คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจกรุงเทพมหานคร  

(กต.ตร.กทม.) 
4 

8. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 4 
9. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 
10. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 2 
11. ชุมชนมั่นคง 1 
12. เครือข่ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(คพชส.) 1 
13. สภาองค์กรชุมชน 1 
14. กลุ่มสวัสดิการสังคม 1 
15. ศูนย์บริการครอบครัว 1 
16. อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ(อพมก.) 1 
17. องค์การสะพานปลา (อสป.) 1 
18. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปสส.) 1 
19. กลุ่มแม่บ้าน 1 
20. หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1 
21. สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต 1 
22. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.2 พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
นอกจากด ารงต าแหน่งนี้แล้วยังพบว่า ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่น โดย เรียงจากมากไปน้อย 
5 ล าดับ ได้แก่ เป็นสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.กทม.)  มีความถี่มากที่สุด รองลงมา เป็น
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์  เป็น
สมาชิกต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามล าดับ 
 
4.2  ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงร้อยละของการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  

 

การเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จ านวน ร้อยละ 

เคย 255 90.7 
ไม่เคย 23 8.2 
ไม่ตอบ 3 1.1 

รวม 281 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4. 3 พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

เกือบทั้งหมดเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90.7 ส่วนที่ไม่เคย
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.1 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงอันดับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน     
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตอบได้หลายข้อ) N = 281 

 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน ความถี ่ อันดับ 

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 202 1 
โทรทัศน์ 77 2 
วิทยุ 47 3 

จดหมาย 44 4 
หนังสือพิมพ์รายวัน 42 5 
วารสาร/นิตยสาร 30 6 

อ่ืน ๆ 26 7 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้

รับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชนจากเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ช่องทาง
จากโทรทัศน,์ วิทยุ, จดหมาย, หนังสือพิมพ์รายวัน, วารสาร/นิตยสาร และช่องทางอ่ืน ๆ ที่พบมาก
ที่สุด ได้แก่ ประกาศกระจายเสียงของประธานชุมชน  รองลงมาคือ จากโปสเตอร์  ใบปลิว และ
นิทรรศการ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงอันดับของลักษณะกิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือ

ของส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตอบได้หลายข้อ) N = 281 
 

ลักษณะกิจกรรมที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ  
หรือส านักงานเขตดุสิต 

จ านวน อันดับ 

การจัดประชุมกรรมการชุมชน 197 1 
การศึกษาดูงาน 106 2 
การฝึกอบรมกรรมการชุมชน 95 3 
ไม่เคยได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐหรือของส านักงาน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

32 4 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4. 5 พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ได้รับการพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือของส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ใน
ลักษณะกิจกรรมด้าน การจัดประชุมกรรมการชุมชนมากท่ี สุด รองลงมา ได้แก่ ได้รับการศึกษาดู
งาน, การฝึกอบรมกรรมการชุมชน และกรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไม่เคยได้รับการ
พัฒนาชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือของส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ านวนความถี่ 
น้อยที่สุด  
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครแยกเป็นรายข้อ 
 

ล าดับ 
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 
1 ชุมชน หมายความว่า ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะ

ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานคร 
ก าหนดขึ้นทั่งนี้โดยท าเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร  

256 92.1 

2 กรรมการชุมชน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ประชาชนในชุมชน และได้รับการแต่งตั้งขึ้นจากปลัด
กรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

16 5.7 

3 กรรมการชุมชนเกิดขึ้นด้วยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 

265 96.0 

4 ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนอย่างน้อย ชุมชนละ 7 คน 244 88.4 
5 ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจในการรักษาการตาม

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 
248 91.5 

6 สมาชิกชุมชน หมายความว่า ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
ชุมชนนั้น 

24 8.7 

7 ทรัพย์สินในการครอบครองของคณะกรรมการชุมชน 
หมายความว่า ทรัพย์สินที่คณะกรรมการครอบครองและใช้
ประโยชน์อยู่ 

243 88.7 

8 กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของสมาชิกในชุมชนนั้น 268 96.4 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 
9 ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนได้ไม่เกิน 25 คน 198 72.3 
10 คณะกรรมการ 1 ชุด มีต าแหน่งประชาสัมพันธ์และนาย

ทะเบียน 
122 44.5 

11 กรรมการชุมชนต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 256 92.4 
12 กรรมการชุมชนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนไม่น้อย

กว่า 180 วัน 
54 19.5 

13 กรรมการชุมชนต้องไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

243 89.7 

14 กรรมการชุมชนต้องมาจากการเลือกต้ังเท่านั้น 227 81.7 
15 ผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีอายุต้ังแต่ 20 

ปีขึ้นไป 
39 14.2 

16 ผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน 

248 90.8 

17 กรรมการชุมชนด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วัน
เลือกต้ัง 

169 62.1 

18 เมื่อกรรมการชุมชนย้ายออกจากชุมชนถือว่าพ้นจาก
ต าแหน่ง 

232 84.7 

19 เมื่อคณะกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งให้ส่งมอบงาน
และทรัพย์สินในความครอบครองให้แก่ผู้อ านวยการเขต
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ได้รับ
เลือกต้ัง 

227 82.5 

20 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นหน้าที่ของกรรมการชุมชน
ที่จะต้องด าเนินการแก่คนในชุมชน 

257 93.1 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 
21 กรรมการชุมชนควรมีบทบาทหน้าที่เสริมสร้างความสามัคคี

และการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
268 96.4 

22 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน คือนักพัฒนาชุมชนของ
กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการเขต
มอบหมาย 

252 90.6 

23 ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก
ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกต้ัง 

66 24.4 

24 ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

247 90.1 

25 นายทะเบียนท าหน้าที่ส ารวจจัดท าทะเบียนข้อมูลประชากร
ในชุมชนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

43 15.8 

26 เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุมเป็น
หน้าที่ของเลขานุการ 

257 93.1 

27 จัดท าแผนที่ชุมชนเป็นหน้าท่ีของนายทะเบียน 59 21.5 
28 การประชุมของคณะกรรมการชุมชนจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง 259 95.2 
29 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ต้องมีกรรมการชุมชนมา

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการชุมชนจึงถือว่าเป็นองค์
ประชุม 

261 94.2 

30 ประธานกรรมการชุมชนต้องส่งรายงานประชุมให้
ผู้อ านวยการเขตทราบภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันประชุม 

228 82.9 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4. 5 พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุมชนแยกเป็นรายข้อ โดยมีความรู้
ความเข้าใจตอบถูกต้องตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้น โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ข้อที่เกี่ยวกับ
ประเด็นดังนี้  
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 1. กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของสมาชิกในชุมชนนั้น (ร้อยละ 96.4) 
 2. กรรมการชุมชนควรมีบทบาทหน้าที่เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวิ นัยของผู้อยู่
อาศัยในชุมชน (ร้อยละ 96.4) 
 3. กรรมการชุมชนเกิดขึ้นด้วยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน  พ.ศ. 2534 
(ร้อยละ 96.0) 
 4. การประชุมของคณะกรรมการชุมชนจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 95.2) 
 5. การประชุมคณะกรรมการชุมชน  ต้องมีกรรมการชุมชนมาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
กรรมการชุมชนจึงถือว่าเป็นองค์ประชุม (ร้อยละ 94.2) 
 6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นหน้าที่
ของกรรมการชุมชนที่จะต้องด าเนินการแก่คนในชุมชน (ร้อยละ 93.1) 
 7. เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของเลขานุการ  (ร้อยละ 
93.1) 
 8. กรรมการชุมชนต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ร้อยละ 92.4) 
 9. ชุมชน หมายความว่า ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน  หมู่บ้านจัดสรร และ
ชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานคร ก าหนดขึ้นทั้งนี้โดยท าเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร  (ร้อยละ 
92.1) 
 10. ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจในการรักษาการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 (ร้อยละ 91.5) 
 11. ผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้นไม่น้อย
กว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน (ร้อยละ 90.8) 
 12. ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน  คือนักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการเขตมอบหมาย (ร้อยละ 90.6) 
 13. ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่(ร้อยละ 90.1) 
 14. กรรมการชุมชนต้องไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร้อยละ 89.7) 
 15. ทรัพย์สินในการครอบครองของคณะกรรมการชุมชน หมายความว่า  ทรัพย์สินที่
คณะกรรมการครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่ (ร้อยละ 88.7) 
 16. ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนอย่างน้อย ชุมชนละ 7 คน (ร้อยละ 88.4) 
 17. เมื่อกรรมการชุมชนย้ายออกจากชุมชนถือว่าพ้นจากต าแหน่ง (ร้อยละ 84.7) 
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 18. ประธานกรรมการชุมชนต้องส่งรายงานประชุมให้ผู้อ านวยการเขตทราบภายใน  15 วัน
นับต้ังแต่วันประชุม (ร้อยละ 82.9) 
 19. เมื่อคณะกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งให้ส่งมอบงานและทรัพย์สินในความ
ครอบครองให้แก่ผู้อ านวยการเขตภายใน  15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ได้รับ
เลือกต้ัง (ร้อยละ 82.5) 
 20. กรรมการชุมชนต้องมาจากการเลือกต้ังเท่านั้น (ร้อยละ 81.7) 
 ส่วนกรรมการชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจตอบถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ข้อที่เกี่ยวกับประเด็นดังนี้ 
 1. ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนได้ไม่เกิน 25 คน (ร้อยละ 72.3) 
 2. กรรมการชุมชนด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง (ร้อยละ 62.1) 
 3. คณะกรรมการ 1 ชุด มีต าแหน่งประชาสัมพันธ์และนายทะเบียน (ร้อยละ 44.5) 
 4. ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วัน
เลือกต้ัง (ร้อยละ 24.4) 
 5. จัดท าแผนที่ชุมชนเป็นหน้าท่ีของนายทะเบียน (ร้อยละ 21.5) 
 6. กรรมการชุมชนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนไม่น้อยกว่า 180 วัน (ร้อยละ 19.5) 
 7. นายทะเบียนท าหน้าที่ ส ารวจจัดท าทะเบียนข้อมูลประชากรในชุมชนให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ (ร้อยละ 15.8) 
 8. ผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 14.2) 
 9. สมาชิกชุมชน หมายความว่า ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น (ร้อยละ 8.7) 
 10. กรรมการชุมชน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในชุมชน  และได้รับ
การแต่งตั้งขึ้นจากปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 5.7) 
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4.3  ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 
4.3.1 ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน Mean S.D. ระดับ 

1. ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการ
พัฒนาชุมชน 

3.56 0.79 มาก 

2. ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 3.50 0.82 มาก 
3. ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 3.52 0.78 มาก 
4. ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 3.47 0.77 มาก 

รวม 3.52 0.74 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.7 พบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.52 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ทุก ๆ ด้านมีค่าเฉลี่ยระดับมากเรียงตามล าดับ  ได้แก่ ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.56 ด้านการลงทุนปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.52 ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.50 และด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
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4.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร รายด้าน 

 ผลการศึกษาระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้านพบผลดังนี้ 
  4.3.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 

ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ในการพัฒนาชุมชน 

Mean S.D. ระดับ 

1. การมีส่วนร่วมในการลงส ารวจปัญหาของชุมชน 3.67 0.93 มาก 
2. การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขร่วมกับชุมชน  

3.65 0.86 มาก 

3. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
เอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

3.51 0.94 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชน 

3.46 0.92 มาก 

5. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของชุมชนเสนอที่ประชุม
กรรมการชุมชนและน าเสนอปัญหาของประชาชนเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขต่อส านักงานเขตทราบ 

3.48 0.90 มาก 

รวม 3.56 0.79 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.8 พบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนา
ชุมชน โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.56 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า ทุก 
ข้อมีค่าเฉลี่ยระดับมากเรียงตามล าดับ  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการลงส ารวจปัญหาของชุมชน  มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.67 การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขร่วมกับชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.65 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51 การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของชุมชนเสนอที่ประชุมกรรมการ
ชุมชนและน าเสนอปัญหาของประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อส านักงานเขตทราบ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48 และการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 
 

4.3.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4. 9 แสดงระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
 

ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน Mean S.D. ระดับ 

6. การมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหา        
แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน 

3.52 0.92 มาก 

7. การมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกขั้นตอน เช่น ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ โครงการ และอื่น ๆ ในการ
พัฒนาชุมชน 

3.46 0.92 มาก 

8. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนทุกแผนทั้งแผน
นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ร่วมกับประชาชนใน
ชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 

3.43 0.91 มาก 

9. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการและกิจกรรมเพื่อการ
วางแผนงานพัฒนาชุมชน 

3.53 0.93 มาก 

10. การมีส่วนร่วมในการน าแผนพัฒนาชุมชนไปด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

3.53 0.91 มาก 

รวม 3.50 0.82 มาก 
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 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.9 พบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวม  อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยระดับมาก
เรียงตามล าดับ  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการและกิจกรรมเพื่อการวางแผนงาน
พัฒนาชุมชน  และการมีส่วนร่วมในการน าแผนพัฒนาชุมชนไปด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 การมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.52 การมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกขั้นตอน  
เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ โครงการ และอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.46 และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนทุกแผนทั้งแผนนโยบาย  แผน       
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ร่วมกับประชาชนในชุมชน และคณะกรรมการชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

4.3.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4. 10 แสดงระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
 

ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน Mean S.D. ระดับ 

11. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน 

3.54 0.86 มาก 

12. การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในทุกโครงการและกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชน 

3.56 0.94 มาก 

13. การมีส่วนร่วมเสียสละทุนทรัพย์ในการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน 

3.37 0.92 ปานกลาง 

14. การมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือของประชาชน
ในชุมชนเพื่อจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

3.57 0.85 มาก 

15. การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความส านึกร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชน 

3.54 0.93 มาก 

รวม 3.52 0.78 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.10 พบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวม  อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.52 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากเรียง
ตามล าดับ  ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเพื่อจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ของชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.57 การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในทุก
โครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.56 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  โครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  และการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความส านึกร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
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ปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมเสียสละทุนทรัพย์ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมให้กับประชาชน
ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
 

4.3.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4. 11 แสดงระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 
 

ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน Mean S.D. ระดับ 

16. การมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน 

3.40 0.90 ปานกลาง 

17. การมีส่วนร่วมรับทราบผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 

3.50 0.83 มาก 

18. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้น
ตามแผนงาน 

3.48 0.89 มาก 

19. การมีส่วนร่วมในการน าข้อบกพร่องของผลการปฏิบัติงาน
มาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

3.44 0.87 มาก 

20. การมีส่วนร่วมในการน าผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไป
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

3.54 0.84 มาก 

รวม 3.47 0.77 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.11 พบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.47 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับมากเรียงตามล าดับ  ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการน าผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไป
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54 
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การมีส่วนร่วมรับทราบผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้น
ตามแผนงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.48 และการมีส่วนร่วมในการน าข้อบกพร่องของผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมในการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
 
4.4  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม 
 

4.4.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและ
รายด้าน 

 
ตารางท่ี 4.12  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

3.61 0.77 3.49 0.81 1.321 0.188 

2. ด้านการวางแผนด าเนินการ
พัฒนาชุมชน 

3.54 0.81 3.45 0.82 0.986 0.325 

3. ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชน 

3.55 0.76 3.48 0.81 0.706 0.481 

4. ด้านการติดตามประเมินผลใน
การพัฒนาชุมชน 

3.48 0.77 3.47 0.78 0.128 0.898 

รวม 3.55 0.73 3.47 0.75 0.908 0.364 
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 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.12 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม พบว่า กรรมการเพศ
ชายมีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเท่ากับ 3.55 ในขณะที่กรรมการเพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า 
กรรมการเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก ๆ ด้าน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

4.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม 

 
ตารางท่ี 4.13  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  โดยภาพรวม 
 

อายุ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 2 3.584 1.792 3.330 0.037* 
ภายในกลุ่ม 277 149.067 0.538   

รวม 279 152.651    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.13 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  โดยภาพรวม ด้วย
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม เป็นรายคู่ 
 

อายุ Mean 
อายุไม่เกิน 46 ปี อายุ 47-57 ป ี อายุ 58 ปีขึ้นไป 

3.40 3.51 3.68 
อายุไม่เกิน 46 ปี 3.40 - 0.12 0.28* 
อายุ 47-57 ปี 3.51  - 0.16 
อายุ 58 ปีขึ้นไป 3.68   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  โดยภาพรวม เป็น
รายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอายุของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการท่ีมีอายุไม่เกิน 46 ปี 
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4.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ รายด้าน 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ประกอบด้วย 4 ด้านพบผลดังนี ้

 4.4.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอายุ  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 
ตารางท่ี 4.15  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 

อายุ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 2 1.397 0.699 1.111 0.331 
ภายในกลุ่ม 276 173.645 0.629   

รวม 278 175.043    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.15 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4.4.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.16  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน 

 

อายุ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 2 4.036 2.018 3.078 0.048* 
ภายในกลุ่ม 277 181.584 0.656   

รวม 279 185.620    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.16 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

อายุ Mean 
อายุไม่เกิน 46 ปี อายุ 47-57 ป ี อายุ 58 ปีขึ้นไป 

3.37 3.50 3.67 
อายุไม่เกิน 46 ปี 3.37 - 0.13 0.30* 
อายุ 47-57 ปี 3.50  - 0.17 
อายุ 58 ปีขึ้นไป 3.67   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านอายุของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชน
ที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอายุไม่เกิน   46 ปี 
 

4.4.3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.18  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

 

อายุ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 2 4.771 2.385 3.962 0.020* 
ภายในกลุ่ม 274 164.979 0.602   

รวม 276 169.750    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.18 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ด้านการลงทุนปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

อายุ Mean 
อายุไม่เกิน 46 ปี อายุ 47-57 ป ี อายุ 58 ปีขึ้นไป 

3.38 3.51 3.71 
อายุไม่เกิน 46 ปี 3.38 - 0.13 0.32* 
อายุ 47-57 ปี 3.51  - 0.20 
อายุ 58 ปีขึ้นไป 3.71   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.19 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านอายุของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชน
ที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอายุไม่เกิน 46 ปี 
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4.4.3.4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนา
ชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.20  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

 

อายุ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 2 3.820 1.910 3.237 0.041* 
ภายในกลุ่ม 274 161.702 0.590   

รวม 276 165.522    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

อายุ Mean 
อายุไม่เกิน 46 ปี อายุ 47-57 ป ี อายุ 58 ปีขึ้นไป 

3.35 3.48 3.64 
อายุไม่เกิน 46 ปี 3.35 - 0.14 0.29* 
อายุ 47-57 ปี 3.48  - 0.15 
อายุ 58 ปีขึ้นไป 3.64   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.21 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอายุของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กรรมการ
ชุมชนที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่า กรรมการชุมชนที่มีอายุไม่เกิน  
46 ปี 
 

4.4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  โดย
ภาพรวม 
 
ตารางท่ี 4.22  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  โดย
ภาพรวม 

 

สถานภาพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.774 0.925 1.703 0.167 
ภายในกลุ่ม 276 149.876 0.543   

รวม 279 152.651    
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม  
ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

4.4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ รายด้าน 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ ประกอบด้วย 4 ด้านพบผลดังนี ้

 4.4.5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.23  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 

สถานภาพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.532 0.844 1.345 0.260 
ภายในกลุ่ม 275 172.511 0.627   

รวม 278 175.043    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.23 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า 
กรรมการชุมชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4.4.5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนา
ชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.24  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

 

สถานภาพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.153 1.051 1.590 0.192 
ภายในกลุ่ม 276 182.467 0.661   

รวม 279 185.620    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.24 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4.4.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.25  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
ลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

 

สถานภาพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.415 1.138 1.868 0.135 
ภายในกลุ่ม 273 166.335 0.609   

รวม 276 169.750    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.25 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
ลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4.4.5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการติดตามประเมินผลในการ
พัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.26  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
ติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

 

สถานภาพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.096 0.699 1.167 0.323 
ภายในกลุ่ม 273 163.426 0.599   

รวม 276 165.522    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.26 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการ
ติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการติดตามประเมินผลในการ
พัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4.4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดย
ภาพรวม 
 
ตารางท่ี 4.27  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดย
ภาพรวม 

 

ระดับการศึกษา df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.299 0.325 0.590 0.670 
ภายในกลุ่ม 275 151.351 0.550   

รวม 279 152.651    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.27 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดย
ภาพรวม ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4.4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา ราย
ด้าน 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามระดับการศึกษา ประกอบด้วย  4 ด้านพบผล
ดังนี้ 

 4.4.7.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.28  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 

ระดับการศึกษา df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.098 0.274 0.432 0.785 
ภายในกลุ่ม 274 173.945 0.635   

รวม 278 175.043    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.28 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน 
พบว่า กรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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 4.4.7.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการวางแผนด าเนินการ
พัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.29  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

 

ระดับการศึกษา df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.939 0.485 0.726 0.575 
ภายในกลุ่ม 275 183.681 0.668   

รวม 279 185.620    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.29 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนด าเนินการ
พัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4.4.7.3 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการลงทุนปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.30  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

 

ระดับการศึกษา df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 4 2.122 0.530 0.861 0.488 
ภายในกลุ่ม 272 167.628 0.616   

รวม 276 169.750    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.30 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4.4.7.4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการติดตามประเมินผล
ในการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.31  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

 

ระดับการศึกษา df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.917 0.479 0.797 0.528 
ภายในกลุ่ม 272 163.605 0.601   

รวม 276 165.522    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.31 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้าน
การติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านการติดตามประเมินผลใน
การพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4.4.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม 
 
ตารางท่ี 4.32  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม 
 

อาชีพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 7.728 1.546 2.917 0.014* 
ภายในกลุ่ม 272 144.117 0.530   

รวม 277 151.845    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.32 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  โดยภาพรวม 
ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.33 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม เป็นรายคู่ 

 

อาชีพ Mean 
พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง ค้าขาย 
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับราชการ 

3.63 3.65 3.31 3.13 3.76 3.48 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.63 -      

รับจ้าง 3.65 -0.02 -     

ค้าขาย 3.31 0.32* 0.34* -    
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
3.13 0.49* 0.51* 0.18 - 0.62*  

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.76 -0.13 -0.11 -0.45 -0.62 -  

รับราชการ 3.48 0.15 0.17 -0.17 -0.34  - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.33 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ โดยภาพรวม 
เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าอาชีพค้าขายและลูกจ้างบริษัทเอกชน ส่วนกรรมการชุมชน
ที่มีอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพค้าขายและอาชีพ
ลูกจ้างบริษัทเอกชน  และกรรมการชุมชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน 
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4.4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ รายด้าน 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ประกอบด้วย 4 ด้านพบผลดังนี ้

 4.4.9.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 
ตารางท่ี 4.34  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 

อาชีพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 4.754 0.951 1.518 0.184 
ภายในกลุ่ม 271 169.783 0.627   

รวม 276 174.536    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.34 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 แต่เมื่อน ามาท า การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: 
Least-Significant Different) กลับพบว่ามีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตารางที่ 4.35 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

อาชีพ Mean 
พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง ค้าขาย 
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

3.61 3.68 3.41 3.22 3.67 3.57 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.61 -      

รับจ้าง 3.68 -0.07 -     
ค้าขาย 3.41 0.20 0.27 -    
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
3.22 0.39* 0.46* 0.19 - 0.45* 

 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.67 -0.07 0.01 -0.26 -0.45 - 
 

รับราชการ 3.57 0.04 0.11 -0.16 -0.35 0.11 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.35 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของกรรมการ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ 
กรรมการชุมชนที่มีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มี
อาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน ส่วน กรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
มากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน และกรรมการชุมชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน 
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 4.4.9.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนา
ชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.36  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

 

อาชีพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 10.254 2.051 3.200 0.008* 
ภายในกลุ่ม 272 174.305 0.641   

รวม 277 184.559    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.36 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.37 
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ตารางท่ี 4.37  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

อาชีพ Mean 
พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง ค้าขาย 
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

3.58 3.69 3.30 3.12 3.91 3.41 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.58 -      

รับจ้าง 3.69 -0.10 -     
ค้าขาย 3.30 0.29 0.39* -  0.61*  
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
3.12 0.46* 0.57* 0.18 - 0.79* 

 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.91 -0.33 -0.22 -0.61 -0.79 - 
 

รับราชการ 3.41 0.18 0.28* -0.11 -0.29 0.50 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.37 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 6 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชน
ที่มีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพลูกจ้าง
บริษัทเอกชน ส่วน กรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่า
กรรมการชุมชนที่มีอาชีพค้าขาย อาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน และอาชีพรับราชการ และกรรมการ
ชุมชนที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพค้าขาย
และอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน 
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 4.4.9.3 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.38  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

 

อาชีพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 7.603 1.521 2.534 0.029* 
ภายในกลุ่ม 269 161.413 0.600   

รวม 274 169.016    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.38 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.39 
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ตารางท่ี 4.39  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

อาชีพ Mean 
พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง ค้าขาย 
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับราชการ 

3.67 3.62 3.34 3.09 3.64 3.49 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.67 -      

รับจ้าง 3.62 0.05 -     
ค้าขาย 3.34 0.32* 0.28 -    
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
3.09 0.57* 0.53* 0.25 - 0.55* 0.40* 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.64 0.03 -0.02 -0.29 -0.55 -  

รับราชการ 3.49 0.17 0.13 -0.15 -0.40 0.15 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.39 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชน
ที่มีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพค้าขาย 
และอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน ส่วนกรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
มากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน  กรรมการชุมชนที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน และกรรมการชุมชน
ที่มีอาชีพรับราชการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพลูกจ้างเอกชน 
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 4.4.9.4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการติดตามประเมินผลในการ
พัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.40  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

 

อาชีพ df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 9.826 1.965 3.419 0.005* 
ภายในกลุ่ม 269 154.612 0.575   

รวม 274 164.439    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.40 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.41 
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ตารางท่ี 4.41  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

อาชีพ Mean 
พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง ค้าขาย 
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับราชการ 

3.61 3.61 3.20 3.11 3.82 3.44 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.61 -      

รับจ้าง 3.61 0.01 -     
ค้าขาย 3.20 0.41* 0.41* -  0.62*  
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
3.11 0.50* 0.50* 0.09 - 0.71*  

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.82 -0.21 -0.21 -0.62 -0.71 -  

รับราชการ 3.44 0.17 0.17 -0.24 -0.33 0.38 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.41 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา ชีพ ด้านการติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 6 คู่ ได้แก่ กรรมการ
ชุมชนที่มีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย และอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน ส่วน กรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง มี ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีอาชีพค้าขายและอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน  และ
กรรมการชุมชนที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มี
อาชีพค้าขายและอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน  
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4.4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดย
ภาพรวม 
 
ตารางท่ี 4.42  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดย
ภาพรวม 

 

รายได้ต่อเดือน df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 7.841 1.568 2.967 0.013* 
ภายในกลุ่ม 274 144.809 0.529   

รวม 279 152.651    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.42 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดย
ภาพรวม ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.43 
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ตารางท่ี 4.43  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยภาพรวม 
เป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน Mean 

ต่ ากว่า 
3,000 
บาท 

3,000-
6,000 
บาท 

6,001-
9,000 
บาท 

9,001-
12,000 
บาท 

12,001-
15,000 
บาท 

15,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.60 3.57 3.68 3.20 3.38 3.64 
ต่ ากว่า 3,000 บาท 3.60 -      
3,000-6,000 บาท 3.57 0.02 -     
6,001-9,000 บาท 3.68 -0.09 -0.11 -    
9,001-12,000 บาท 3.20 0.40* 0.38* 0.49* -  0.44* 
12,001-15,000 บาท 3.38 0.21 0.19 0.30 -0.19 -  
15,001 บาทขึ้นไป 3.64 -0.04 -0.06 0.05 -0.44 -0.25 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.43 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดย
ภาพรวม เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มี
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 3,000 บาท, 3,000-6,000 บาท, 6,001-9,000 บาท และ15,001 บาทขึ้นไป 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท 
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4.4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ราย
ด้าน 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ประกอบด้วย  4 ด้านพบผล
ดังนี้ 

 4.4.11.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.44  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้าน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 

รายได้ต่อเดือน df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 6.779 1.356 2.200 0.055 
ภายในกลุ่ม 273 168.264 0.616   

รวม 278 175.043    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.44 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า 
กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แต่เมื่อน ามา ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: 
Least-Significant Different) กลับพบว่ามีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 4.45 
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ตารางท่ี 4.45  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน Mean 

ต่ ากว่า 
3,000 
บาท 

3,000-
6,000 
บาท 

6,001-
9,000 
บาท 

9,001-
12,000 
บาท 

12,001-
15,000 
บาท 

15,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.55 3.58 3.72 3.33 3.39 3.77 
ต่ ากว่า 3,000 บาท 3.55 - 0.02 0.17 -0.23 -0.16 0.22 
3,000-6,000 บาท 3.58  - 0.15 -0.25 -0.19 0.20 
6,001-9,000 บาท 3.72   - -0.39 -0.33 0.05 
9,001-12,000 บาท 3.33   0.39* - 0.06 0.45* 
12,001-15,000 บาท 3.39   0.33*  - 0.39* 
15,001 บาทขึ้นไป 3.77      - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.45 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อ
เดือนของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 
4 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 6,001-9,000 บาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
มากกว่ากรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท และ12,001-15,000 บาท และ
กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่า
กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท และ12,001-15,000 บาท 
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 4.4.11.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการวางแผนด าเนินการ
พัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.46  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้าน
การวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

 

รายได้ต่อเดือน df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 6.241 1.248 1.907 0.093 
ภายในกลุ่ม 274 179.379 0.655   

รวม 279 185.620    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.46 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนา
ชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 แต่เมื่อน ามา ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: 
Least-Significant Different) กลับพบว่ามีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 4.47 
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ตารางท่ี 4.47  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน Mean 

ต่ ากว่า 
3,000 
บาท 

3,000-
6,000 
บาท 

6,001-
9,000 
บาท 

9,001-
12,000 
บาท 

12,001-
15,000 
บาท 

15,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.60 3.53 3.66 3.21 3.40 3.58 
ต่ ากว่า 3,000 บาท 3.60 -      
3,000-6,000 บาท 3.53 0.07 -     
6,001-9,000 บาท 3.66 -0.05 -0.13 -    
9,001-12,000 บาท 3.21 0.39* 0.32* 0.45* -  0.37* 
12,001-15,000 บาท 3.40 0.21 0.14 0.26 -0.18 -  
15,001 บาทขึ้นไป 3.58 0.02 -0.05 0.07 -0.37 -0.19 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.47 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของกรรมการชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชน
ที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท, 3,000-6,000 บาท, 6,001-9,000 บาท และ15,001 บาท
ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 
บาท  
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 4.4.11.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการลงทุนปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.48  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้าน
การลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

 

รายได้ต่อเดือน df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 8.393 1.679 2.819 0.017* 
ภายในกลุ่ม 271 161.357 0.595   

รวม 276 169.750    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.48 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
ลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.49 
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ตารางท่ี 4.49  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน Mean 

ต่ ากว่า 
3,000 
บาท 

3,000-
6,000 
บาท 

6,001-
9,000 
บาท 

9,001-
12,000 
บาท 

12,001-
15,000 
บาท 

15,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.57 3.61 3.72 3.18 3.40 3.57 
ต่ ากว่า 3,000 บาท 3.57 -      
3,000-6,000 บาท 3.61 -0.04 -     
6,001-9,000 บาท 3.72 -0.16 -0.11 -    
9,001-12,000 บาท 3.18 0.38* 0.43* 0.54* -  0.39* 
12,001-15,000 บาท 3.40 0.16 0.20 0.32 -0.22 -  
15,001 บาทขึ้นไป 3.57 -0.01 0.04 0.15 -0.39 -0.17 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.49 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
ลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของกรรมการชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ 
กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท, 3,000-6,000 บาท, 6,001-9,000 บาท 
และ15,001 บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
9,001-12,000 บาท  
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 4.4.11.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการติดตามประเมินผลใน
การพัฒนาชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.50  การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้าน
การติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

 

รายได้ต่อเดือน df SS MS F P-value 

ระหว่างกลุ่ม 5 11.775 2.355 4.151 0.001* 
ภายในกลุ่ม 271 153.747 0.567   

รวม 276 165.522    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.50 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
ติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการติดตามประเมินผลใน
การพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.51 
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ตารางท่ี 4.51  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
ติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน Mean 

ต่ ากว่า 
3,000 
บาท 

3,000-
6,000 
บาท 

6,001-
9,000 
บาท 

9,001-
12,000 
บาท 

12,001-
15,000 
บาท 

15,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.65 3.54 3.64 3.07 3.35 3.59 
ต่ ากว่า 3,000 บาท 3.65 -      
3,000-6,000 บาท 3.54 0.12 -     
6,001-9,000 บาท 3.64 0.01 -0.10 -    
9,001-12,000 บาท 3.07 0.59* 0.47* 0.57** -  0.53* 
12,001-15,000 บาท 3.35 0.31 0.19 0.29 -0.28 -  
15,001 บาทขึ้นไป 3.59 0.06 -0.06 0.04 -0.53 -0.25 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.51 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการ
ติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน เป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของกรรมการ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 
คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท, 3,000-6,000 บาท และ15,001 
บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-
12,000 บาท ส่วนปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อ
เดือน 6,001-9,000 บาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
9,001-12,000 บาท 
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4.4.12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม โดยภาพรวมและรายด้าน 

 
ตารางท่ี 4.52  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

การเป็น
สมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

การไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

t P-value 

Mean S.D. Mean S.D. 
1. ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

3.76 0.78 3.47 0.79 -2.74 0.006* 

2. ด้านการวางแผนด าเนินการ
พัฒนาชุมชน 

3.70 0.78 3.41 0.82 -2.68 0.007* 

3. ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชน 

3.71 0.72 3.44 0.80 -2.60 0.010* 

4. ด้านการติดตามประเมินผลใน
การพัฒนาชุมชน 

3.75 0.67 3.37 0.79 -4.05 0.000** 

โดยภาพรวม 3.73 0.69 3.43 0.75 -3.11 0.002* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.52 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  โดย
ภาพรวม พบว่า กรรมการที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนเท่ากับ 3.73 ในขณะที่กรรมการที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เมื่อ
ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า กรรมการ ที่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม และกรรมการท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดย
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ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
กรรมการที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และกรรมการท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ,  ด้านการ
วางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  และด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

4.4.13 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่จ าเป็นต้องทดสอบโดยการใช้สถิติอนุมานหรือสถิติ
อ้างอิง ในการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่จ าเป็นต้องทดสอบโดยใช้สถิติอนุมาน หรือสถิติอ้างอิง มีจ านวน 2
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านศาสนา และปัจจัยด้านระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน เนื่องจากพบผลการ
วิเคราะห์ว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เกือบทั้งหมดนับถือพุทธศาสนา(ร้อยละ 
99.3) และเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป  (ร้อยละ 80.1) ดังนั้นสามารถสรุปได้
ว่าปัจจัยทั้ง 2 ประการเป็นปัจจัยคงที่ (Constant Variable) นั่นเอง 
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4.4.14 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านสังคมของความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.53  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านสังคมของความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของกรรมการชุมชนกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

Correlations   

    
ความรู้ความเข้าใจ
ของกรรมการชุมชน 

การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

ความรู้ความเข้าใจ
ของกรรมการชุมชน 

Pearson Correlation 1 0.032 

 Sig. (2-tailed) . 0.600 
 N 281 280 
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

Pearson Correlation 0.032 1 

 Sig. (2-tailed) 0.600 . 
 N 280 280 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.5 3 พบว่า  ตัวแปรด้าน ความรู้ความเข้าใจของกรรมการ

ชุมชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของกรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations) เท่ากับ .032 จ านวนข้อมูลความรู้ความเข้าใจของกรรมการ
ชุมชน เท่ากับ 281 ส่วน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของกรรมการชุมชน เท่ากับ 280 และมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .600 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ความรู้ความเข้าใจของกรรมการ
ชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของกรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
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4.5  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจัยได้น าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะมาจากความคิดเห็นของกรรมการชุมชน    
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประมวลสรุปได ้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 4  แสดงความถี่ และอันดับของสภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการ

ชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตอบได้หลายข้อ) N = 281 
 

ปัญหาอุปสรรค ความถี ่ อันดับ 

1. ประชาชนไม่มีเวลาที่จะท างานให้กับชุมชน 164 1 
2. งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนน้อย 161 2 
3. ประชาชนขาดความสามัคคี เกิดการแตกแยกในชุมชน                  

แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
135 3 

4. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 130 4 
5. ปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการมีภาระหน้าที่               

ที่ต้องท างาน ฯลฯ 
124 5 

6. อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานน้อย  ไม่ทันสมัย 106 6 
7. ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าที่ควร 84 7 
8. กรรมการชุมชนด้วยกันมีการแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดอง 78 8 
9. การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทางไปประสานงาน  66 9 
10. ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยเนื่องจากมิใช่ธุระของตนเอง  59 10 
11. มีกลุ่มอิทธิพลและเล่นพรรคเล่นพวก 58 11 
12. หน่วยงานของรัฐ และกรุงเทพมหานครไม่เห็นความส าคัญ ปล่อยให้

ชุมชนพึ่งตนเอง 
50 12 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.54 พบว่า ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดยเรียงจากมากไปน้อย 5 ล าดับ ได้แก่  
ประชาชนไม่มีเวลาที่จะท างานให้กับชุมชน  มีความถี่มากที่สุด รองลงมา  ได้แก่งบประมาณในการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนน้อย  ประชาชนขาดความสามัคคี  เกิดการแตกแยกในชุมชน แบ่งฝัก     
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แบ่งฝ่าย   ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  และปัญหาส่วนตัว  เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการมี
ภาระหน้าที ่ที่ต้องท างาน ฯลฯ ส่วนปัญหาอุปสรรคที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ หน่วยงานของรัฐ  และ
กรุงเทพมหานครไม่เห็นความส าคัญ ปล่อยให้ชุมชนพึ่งตนเอง  

นอกจากน้ียังพบว่า ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีหลากหลาย ดังนี้ 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคีต่าง  ๆ ควรลงพื้นที่เพื่อส ารวจและสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและคณะกรรมการชุมชน เพราะประชาชนในชุมชนมีความแตกต่างกันในหลากหลายมิติ 
สิ่งส าคัญก็เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัยน่าอยู่ 

- ต้องการให้ภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท า ความร่วมมือ

กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัยน่าอยู่และปัจจุบันยังไม่

ค่อยได้รับความร่วมมือจากส านักงานเขตดุสิตเท่าที่ควร 

- ควรจัดสวัสดิการให้กรรมการชุมชนมากขึ้น  นอกเหนือจากบัตรทอง  เช่นจัดสวัสดิการ

ประกันสังคมให้แก่กรรมการชุมชนในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี 

- ส านักงานเขตต้อง จัดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามาดูแลในพื้นที่ของชุมชน อย่างทั่วถึง  และ

เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตควรเห็นความส าคัญของชุมชน และควรมีมนุษยสัมพันธ์เมื่อประสานงาน

กับชุมชน 

- นักการเมืองไม่ควรแทรกแซงคนในชุมชน  ท าให้ เกิดความ เข้าใจผิดและเกิดความ

แตกแยกของคนในชุมชน 

- ทางราชการควรมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน เพราะปัจจุบันกรรมการ

ชุมชนต้องส ารองจ่ายไปก่อนแล้วจึงน ามาเบิกแต่กว่าส านักงานเขตจะอนุมัติให้เวลานาน  2-3 เดือน  

ท าให้คณะกรรมการเบ่ือหน่ายต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

- ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 



บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและสภาพปัญหาของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลจาก กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 281 คน (ร้อยละ 91.2) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของ กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.4) มีอายุไม่เกิน 46 ปี (ร้อยละ 37.7) เกือบทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธ (ร้อยละ 99.3) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 69.8) มีระดับการศึกษา ม. 6 หรือปวช.  (ร้อยละ 
24.6) มีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 25.1) มีรายได้ต่อเดือน 3,000-6,000 บาท (ร้อยละ 22.8) เกือบ
ทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 80.1) และไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม    
ใด ๆ (ร้อยละ 71.2)  

ส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ที่มีความถี่มาก 5 ล าดับ ได้แก่ เป็นสมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.กทม.) มีความถี่มากที่สุด รองลงมา เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เป็นสมาชิกต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามล าดับ 

 
 
 



128 

 5.1.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน 
 กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เกือบทั้งหมด เคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 90.7) ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน  อันดับ 1 จากเจ้าหน้าที่
แจ้งให้ทราบ อันดับ 2 โทรทัศน์ และอันดับ 3 วิทยุ  

ส่วนการ ได้รับ การพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือของส านักงานเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  ในลักษณะ ของกิจกรรม  อันดับ 1 ด้านการจัดประชุมกรรมการชุมชน  อันดับ 2  
ได้รับการศึกษาดูงาน  และอันดับ 3 การฝึกอบรมกรรมการชุมชน ส่วนกรรมการชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุมชนแยกเป็นราย
ข้อ โดยมีความรู้ความเข้าใจตอบถูกต้องตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้น ได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้ 

กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของสมาชิกในชุมชนนั้น  (ร้อยละ 96.4) กรรมการชุมชนควรมี
บทบาทหน้าที่เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวิจัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน  (ร้อยละ 96.4)  
กรรมการชุมชนเกิดขึ้นด้วยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน  พ.ศ. 2534 (ร้อยละ 
96.0) การประชุมของคณะกรรมการชุมชนจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 95.2) การประชุม
คณะกรรมการชุมชน  ต้องมีกรรมการชุมชนมาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการชุมชนจึงถือว่าเป็น
องค์ประชุม (ร้อยละ 94.2) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  เป็นหน้าที่ของกรรมการชุมชนที่จะต้องด าเนินการแ ก่คนในชุมชน  (ร้อยละ 93.1) 
เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของเลขานุการ  (ร้อยละ 93.1)  
กรรมการชุมชนต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  (ร้อยละ 92.4) ชุมชน หมายความว่า ชุมชนแออัด 
ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานคร  ก าหนดขึ้นทั้งนี้โดย
ท าเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร  (ร้อยละ 92.1) ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจในการ
รักษาการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน  พ.ศ.2534 (ร้อยละ 91.5) ผู้มีสิทธิ
ในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า  90 วัน หรือ 3 
เดือน (ร้อยละ 90.8) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน  คือนักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการเขตมอบหมาย (ร้อยละ 90.6) ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ 90.1) กรรมการชุมชนต้องไม่เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ร้อยละ 89.7) ทรัพย์สินในการครอบครองของ
คณะกรรมการชุมชน หมายความว่า  ทรัพย์สินที่คณะกรรมการครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่  
(ร้อยละ 88.7) ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนอย่างน้อย ชุมชนละ 7 คน (ร้อยละ 88.4) เมื่อ
กรรมการชุมชนย้ายออกจากชุมชนถือว่าพ้นจากต าแหน่ง  (ร้อยละ 84.7) ประธานกรรมการชุมชน
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ต้องส่งรายงานประชุมให้ผู้อ านวยการเขตทราบภายใน  15 วันนับต้ังแต่วันประชุม  (ร้อยละ 82.9) 
เมื่อคณะกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งให้ส่งมอบงานและทรัพย์สินในความครอบครองให้แก่
ผู้อ านวยการเขตภายใน  15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ได้รับเลือกต้ัง  (ร้อยละ 
82.5) และกรรมการชุมชนต้องมาจากการเลือกต้ังเท่านั้น (ร้อยละ 81.7) 
 ส่วนกรรมการชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจตอบถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ประเด็นดังนี้ 
 ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนได้ไม่เกิน 25 คน (ร้อยละ 72.3) กรรมการชุมชนด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง  (ร้อยละ 62.1) คณะกรรมการ 1 ชุด มีต าแหน่ง
ประชาสัมพันธ์และนายทะเบียน (ร้อยละ 44.5) ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกต้ัง  (ร้อยละ 24.4) จัดท าแผนที่ชุมชนเป็นหน้าท่ีของ นาย
ทะเบียน  (ร้อยละ 21.5) กรรมการชุมชนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนไม่น้อยกว่า 180 วัน 
(ร้อยละ 19.5) นายทะเบียนท าหน้าที่ส ารวจจัดท าทะเบียนข้อมูลประชากรในชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ (ร้อยละ 15.8) ผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 
14.2) สมาชิกชุมชน หมายความว่า ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น  (ร้อยละ 8.7) และ 
กรรมการชุมชน หมายถึง  บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในชุมชน  และได้รับการแต่งตั้ง
ขึ้นจากปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 5.7) 
 
 5.1.3 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีระดับการมี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 
3.56) รองลงมา ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  (ค่าเฉลี่ย  3.52)  ด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน  (ค่าเฉลี่ย  3.50) และด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  
(ค่าเฉลี่ย 3.47) 
 
 
 
 



130 

 5.1. 4 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร รายด้าน 
  5.1.4.1  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  จาก
ค าถามจ านวน 5 ข้อ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการลงส ารวจปัญหาของชุมชน  (ค่าเฉลี่ย  
3.67) การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อหา
วิธีการแก้ไขร่วมกับชุมชน  (ค่าเฉลี่ย  3.65) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 3.51) การมี
ส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของชุมชนเสนอที่ประชุมกรรมการชุมชนและน าเสนอปัญหาของ
ประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อส านักงานเขตทราบ  (ค่าเฉลี่ย  3.48) และการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.46) 
  5.1.4.2 ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  จากค าถามจ านวน 5 ข้อ  
พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการและกิจกรรมเพื่อการวางแผน
งานพัฒนาชุมชน  และการมีส่วนร่วมในการน าแผนพัฒนาชุมชนไปด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้  (ค่าเฉลี่ย 3.53) การมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาของชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 3.52) การมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกขั้นตอน  เช่น ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ โครงการ และอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 3.46) และการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนทุกแผนทั้งแผนนโยบาย  แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
ร่วมกับประชาชนในชุมชน และคณะกรรมการชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) 
  5.1.4.3 ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  จากค าถามจ านวน 5 ข้อ พบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือ กับประชาชนในชุมชนเพื่อจัดโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.57) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในทุกโครงการและกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 3.56) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ส านึกร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชน  และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  โครงการและกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 3.54) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมเสียสละ
ทุนทรัพย์ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.37) 
  5.1.4.4 ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  จากค าถามจ านวน 5 ข้อ 
พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการน าผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไปประชาสัมพันธ์และ
เผยแผ่ ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  (ค่าเฉลี่ย 3.54) การมีส่วนร่วมรับทราบ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน  
(ค่าเฉลี่ย 3.50) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นตามแผนงาน  (ค่าเฉลี่ย 
3.48) และการมีส่วนร่วมในการน าข้อบกพร่องของผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.44) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมในการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.40) 
 
 5.1. 5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม 
  5.1.5.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ของกรรมการชุมชน ในการพัฒนาชุมชน  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามเพศ พบว่า  กรรมการเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก  ๆ ด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
  5.1.5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  พบว่า กรรมการชุมชนที่มี
อายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  ด้าน
การลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  และด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการ
พัฒนาชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
  5.1.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก ๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  5.1.5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 
กรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก ๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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  5.1.5.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กรรมการชุมชนที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  
ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  และ ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ในการพัฒนาชุมชน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อน ามา ท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีอาชีพพ่อบ้าน
แม่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน ส่วน
กรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้าง
บริษัทเอกชน  และกรรมการชุมชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
มากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน 
  5.1.5.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  พบว่า กรรมการ
ชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อ
น ามาท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของกรรมการชุมชน
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ กรรมการ
ชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 6,001-9,000 บาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการ
ชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท และ12,001-15,000 บาท และกรรมการชุมชนที่มี
รายได้ต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มี
รายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท และ12,001-15,000 บาท  

ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อน ามาท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อ
เดือนของกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 
4 คู่ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท, 3,000-6,000 บาท, 6,001-
9,000 บาท และ15,001 บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มี 
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รายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท 
ส่วนด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  และด้านการติดตามประเมินผลใน

การพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  5.1.5.7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  พบว่า 
กรรมการที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และกรรมการท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า กรรมการ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และกรรมการท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนา
ชุมชน, ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน และด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการติดตามประเมินผลในการ
พัฒนาชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  5.1.5.8 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่จ าเป็นต้องทดสอบโดยใช้สถิติอนุมาน หรือสถิติ
อ้างอิง มีจ านวน 2  ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านศาสนา และปัจจัยด้านระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
เนื่องจากพบผลการวิเคราะห์ว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เกือบทั้งหมดนับถือ
พุทธศาสนา(ร้อยละ 99.3) และเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป  (ร้อยละ 80.1) 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 2 ประการเป็นปัจจัยคงที่ (Constant Variable) 

  5.1.5.9 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านสังคมของความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  พบว่า ตัวแปรด้าน ความรู้ความเข้าใจของกรรมการชุมชน  
และ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของกรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ประกอบด้วย อายุ อาชีพ  
รายได้ต่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
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 5.1.6 ปัญหา อุปสรรค  
 ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  5 ล าดับแรกที่มีความถี่มากที่สุด ได้แก่  ประชาชนไม่มีเวลาที่จะท างานให้กับ
ชุมชน รองลงมา งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนน้อย ประชาชนขาดความสามัคคี  เกิด
การแตกแยกในชุมชน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย   ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  และปัญหาส่วนตัว  เช่น 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการมีภาระหน้าที่ที่ต้องท างาน ฯลฯ ส่วนปัญหาอุปสรรคที่มีความถี่น้อยที่สุด 
คือ หน่วยงานของรัฐ และกรุงเทพมหานครไม่เห็นความส าคัญ ปล่อยให้ชุมชนพึ่งตนเอง 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษา  เรื่อง การมี ส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในการพัฒนาชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.56 อันเนื่องจากว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่
เป็นบุคคลที่อยู่ในอาศัยในชุมชนมาเป็นระยะมากกว่า 10 ปี จึงมีประสบการณ์ตรงในการพับ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นที่คุ้นเคยกับประชาชนในชุมชน ท าให้การ
ลงส ารวจปัญหาของชุมชน การเสนอความคิดเป็นและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อ
หาทางออกต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนเข้ามาศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งการที่คณะกรรมการแต่ละคนได้ท าการ รวบรวมปัญหาของชุมชน
เสนอที่ประชุมกรรมการชุมชนและน าเสนอปัญหาของประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อส านักงาน
เขตดุสิตทราบและร่วมกันคิดวิเคราะห์หา แนวทางในการพัฒนาชุมชน ยังได้รับความร่วมมือ ด้วยดี
เช่นเดียวกัน ส่วนด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก โดย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.52 และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 เป็นผลเนื่องจากว่า คณะกรรมการชุมชนโดยพื้นฐานเป็นคนในพื้นที่ ดังนั้น
ท าให้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการและกิจกรรมเพื่อการวางแผนงานพัฒนาชุมชน  การ
น าแผนพัฒนาชุมชนไปด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  การประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน  การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนทุกแผนทั้งแผนนโยบาย  
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ร่วมกับประชาชน และคณะกรรมการในชุมชน ท าให้ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนและคณะกรรมการชุมชนทุกคนเป็นอย่างดี เพราะว่าทุก ๆ กิจกรรมทุก ๆ 
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โครงการที่เกิดขึ้นย่อมน าผลประโยชน์ คือความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนที่อาศัยอยู่ทั้งสิ้น แม้กระทั่ง
การท่ีคณะกรรมการต้องเข้าไป ประสานความร่วมมือ กับประชาชนในชุมชนเพื่อจัดโครงการและ
กิจกรรมต่าง  ๆ ของชุมชน  การร่วมลงมือปฏิบัติในทุก  ๆ โครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
ด้วยตัวเอง รวมถึงยังได้เสียสละทุนทรัพย์ในการด าเนินโครงการบางส่วนในการพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความส านึกร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชน  
และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้ง
ของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนอย่างเต็มก าลังความสามารถแทบทั้งสิ้น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการชุมชนมีความร่วมมือกันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ใน
ระดับที่ดี  

ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบว่า การมีส่วนร่วมอีกด้านหนึ่งที่แม้จะอยู่ในระดับมากก็ตามแต่
ค่อนไปในระดับปานกลาง คือด้าน การติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.47 เป็นผลเนื่องจากว่า เมื่อมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนแล้วนั้น 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน  ยังไม่
พบว่ามี การน าข้อบกพร่องของผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป  
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นสุดแผนงาน ยังขาดการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน ด้วย และการติดตาม ตรวจสอบยังไม่เป็นระบบ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนและยังขาดความต่อเนื่องของการประเมินผล แต่ถึงอย่างไร ทุก ๆ โครงการ
และกิจกรรมยังมีการติดตามประเมินผลในหลาย ๆ โครงการหรือกิจกรรมอยู่เช่นกัน 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม และรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ปรีดา เจษฎาวรางกูล ( 2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน อยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านมีระดับการมีส่วนร่วมสูง เช่นกัน  ส่วนงานวิจัยของ  ฉวีวรรณ  
สุมงคล (2550: 75) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ศึกษา
กรณี : ชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า การมี   ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับมาก  และงานวิจัย ของ สาวิตรี ทองยิ้ม (2550: 80-82) ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและ
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หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ใน ระดับมาก ในขณะที่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ประกอบด้วย อายุ  
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 2.1 ปัจจัยด้านอายุ ผลการศึกษาปรากฏว่า กรรมการชุมชนที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไป มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอายุไม่เกิน 46 ปี โดยเฉพาะในด้านการวางแผน
ด าเนินการพัฒนาชุมชน ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน และด้านการติดตามประเมินผลใน
การพัฒนาชุมชน เนื่องจากว่า กรรมการท่ีมีอายุ 58 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุที่ท างานอยู่
ภายในชุมชน ซึ่งมีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน (ร้อยละ 23.3) และถือเป็นกลุ่มอายุหลักที่มีบทบาท
ส าคัญมากต่อการพัฒนาชุมชนรวมถึงการมีเวลาที่จะเสียสละให้กับชุมชนได้อย่างเต็มที่ ส่วน
กรรมการท่ีมีอายุไม่เกิน 46 ปี เป็นกลุ่มอายุท่ียังคงมีอาชีพหลักของตนเองและต้องท างานนอก
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 25.1) 
และรับราชการ (24.7) ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของกรรมการชุมชน ดังนั้นการที่กรรมการชุมชนกลุ่ม
อายุน้ีมีเวลาในการท างานพัฒนาชุมชนจึงเป็นไปได้ค่อยข้างน้อยมาก  

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านอายุมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
กรรมการ ชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องงานวิจัยของ  ธัชฤทธิ์ 
ปนารักษ์ (2540 : 42 อ้างถึงใน ขนิษฐา ศรีนนท์. 2544 : 39) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกรณีมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการจัดท า
แผนการพัฒนาต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี อบต.ในเขตอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลให้ระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนต าบลแตกต่างกัน โดยที่สมาชิกที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีระดับการมีส่วน
ร่วมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ  และงานวิจัยของ  เจตน์ มงคล (2547: 84) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่อายุของกรรมการชุมชน โดยกรรมการที่มีอายุระหว่าง 51– 60ปี มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลมากท่ีสุด และกลุ่มอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มาก
ที่สุด 
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2.2 ปัจจัยด้าน อาชีพ ผลการศึกษาปรากฏว่า กรรมการชุมชนที่มีอาชีพพ่อบ้าน
แม่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าอาชีพค้าขายและลูกจ้างบริษัทเอกชน ส่วน
กรรมการชุมชนที่มีอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพค้าขาย
และอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน และกรรมการชุมชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน  เนื่องจากว่า กรรมการที่มีอาชีพ
พ่อบ้านแม่บ้าน และรับจ้างจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าอาชีพค้าขายและลูกจ้าง
บริษัทเอกชน เพราะกลุ่มอาชีพเหล่านี้จะมีเวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพอยู่ภายในชุมชน
และเป็นอาชีพของกลุ่มคนสูงวัย บางคนก็เกษียณอายุราชการมาแล้วใช้เวลาอยู่กับบ้านในชุมชน
เป็นส่วนใหญ่จึงท าให้โอกาสในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนจึงท าได้มากกว่ากลุ่มอาชีพค้าขายและ
ลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่กรรมการส่วนหนึ่งต้องออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนท าให้โอกาสที่จะมี
ส่วนร่วมกับชุมชนน้อยลงไปด้วย อีกกลุ่มอาชีพหนึ่งคือ กรรมการชุมชนที่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการที่มีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน  
เพราะว่าระเบียบข้อบังคับและความเคร่งครัดขององค์กรมีผลต่อความมั่นคงด้านอาชีพด้วย ซึ่ง
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีระเบียบข้อบังคับที่เอ้ืออ านวยให้กับพนักงานลูกจ้างมากกว่าเอกชน ดังนั้น
โอกาสในการมีส่วนร่วมของกรรมการที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการพัฒนาชุมชนจึงมี
มากกว่ากรรมการท่ีมีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนนั่นเอง  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
กรรมการ ชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องงานวิจัยของ สุภชัย 
ตรีทศ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอาชีพ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  ส่วนงานวิจัยของ ขนิษฐา ศรีนนท์ (2544 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนย่อยต่อการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล เช่นเดียวกัน ยังพบอีกว่างานวิจัยของ ภัสสุรีย์ คูณกลาง (2546 : 79-83) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บุคคล ด้านอาชีพ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของ สาวิตรี ทองยิ้ม (2550: 80-82) ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
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กาญจนบุรี พบว่า  ปัจจัยด้านอาชีพ  มีผลต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เช่นเดียวกัน 

2.3 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาปรากฏว่า  กรรมการชุมชนที่มีรายได้
ต่อเดือนต่ ากว่า 3,000 บาท, 3,000-6,000 บาท, 6,001-9,000 บาท และ15,001 บาทขึ้นไป มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่ากรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท  
เนื่องจากว่าเมื่อพิจารณาโดยการเชื่อมโยงระหว่างรายได้ต่อเดือนกับอาชีพ จะเห็นได้ว่ากรรมการ
ชุมชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท, 3,000-6,000 บาท, 6,001-9,000 บาท อยู่ในกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน  รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายใน
ชุมชนและใกล้ชิดกับชุมชนมากท่ีสุด ส่วนกรรมการที่มีรายได้ต่อเดือน  15,001 บาทขึ้นไป  
เช่นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และเป็นข้าราชการบ านาญ จึงท าให้มี
โอกาสที่จะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างจากกรรมการที่มี
รายได้ ต่อเดือน 9,001-12,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพลูกจ้างเอกชน นั่นเอง 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องงานวิจัยของ  สาวิตรี 
ทองยิ้ม (2550: 80-82) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบล
หนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยด้านรายได้  มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วน
งานวิจัยของ  ภัสสุรีย์ คูณกลาง (2546: 79-83) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน 

2.4 ปัจจัยด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  ผลการศึกษาปรากฏว่า  กรรมการท่ี
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และกรรมการท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กรรมการ ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม และกรรมการท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน,  ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 
และด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า กรรมการท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีค่าเฉลี่ย
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ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเท่ากับ 3.73 ในขณะที่กรรมการที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 แสดงว่า กรรมการท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนมากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เนื่องจากกว่ากรรมการที่นอกจากเป็น
กรรมการชุมชนแล้วยังได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ แสดงถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ของชุมชนในการเข้าไปมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและด ารงชีพอย่างมีความสุขยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวิทย์ กางการ (2546: 75-82) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า ปัจจัยด้าน การเป็นสมาชิกของกลุ่มและสังคมของกรรมการชุมชน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการ พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ของกรรมการชุมชนอยู่ในระดับมากแต่มี
รายข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเสียสละทุนทรัพย์ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมให้กับประชาชน
ในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานของชุมชน แสดงถึง
ความเสียสละ ความทุ่มเทให้กับประชาชนและชุมชน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คณะกรรมการชุมชน
จ านวนมากที่เสียสละด้านเวลาในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม
การเสียสละด้านทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน ย่อมสะท้อนความมีน้ าใจและการเอ้ืออารีต่อ
ประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนความเป็นผู้น า ถ้าผู้น าชุมชนมี
ความกล้าเสียสละและทุ่มเทให้กับชุมชน ประชาชนในชุมชนย่อมให้ความศรัทธา และเชื่อมั่น
ตลอดไป 
 2. ปัจจัยด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนจึงควรมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานทุกขั้นตอน
ของแผนพัฒนาชุมชน  เพื่อจะได้น าข้อบกพร่องในการด าเนินงานของแผนพัฒนามาปรับปรุงแก้ไข
ในการท างานครั้งต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ 
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 3. ส านักงานเขตดุสิตควร จัดให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาดูแลในพื้นที่ของชุมชน อย่างทั่วถึง  รวมถึง
เจ้าหน้าที่ควรมีมนุษยสัมพันธ์เมื่อเข้ามาติดต่อประสานงานกับชุมชน  เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน   

4. กรุงเทพมหานครและส านักงานเขตดุสิตควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนอย่างเพียงพอ และมากขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันกรรมการชุมชนต้องส ารอง
จ่ายไปก่อนแล้วจึงน ามาเบิกแต่กว่าส านักงานเขตจะอนุมัติให้เวลานาน  2-3 เดือน ส่งผลให้
คณะกรรมการเกิดความเบื่อหน่ายที่จะด าเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

5. หน่วยงานภาครัฐและภาคีต่างๆควรลงพื้นที่เพื่อส ารวจและสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและคณะกรรมการชุมชน เพราะประชาชนในชุมชนมีความแตกต่างกันในหลากหลายมิติ 
สิ่งส าคัญก็เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัยน่าอยู่ 

 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดประเมินผลการท างานของคณะกรรมการชุมชน เช่นความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบ 2 ปี  
 2. เพื่อสะท้อนผลการท างานควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตดุสิตว่า
ผลลัพธ์จากการท างานของคณะกรรมการท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นหรือไม่เพียงใด 
 3. นอกจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแล้วควรศึกษาด้านการมีส่วนร่วมใน
การศึกษา ของประชาชนต่อโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในชุมชนด้วย 
 4. ควรศึกษาด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้วยเนื่องจากว่าเขตดุสิตเป็น
ที่ต้ังของหน่วยงานส าคัญของประเทศ จึงควรท าการวิจัยถึงว่าประชาชนในพื้นที่นี้มีส่วนร่วมกับ
การเมืองหรือไม่เพียงใด 
 5. ชุมชนเมืองจะมีกองทุนชุมชนเมืองเกิดขึ้นจึงควรมีการประเมินโครงการนี้ว่าประชาชน
ได้รับประโยชน์เพียงใด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะได้รับรู้ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนที่อยู่

ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนด้วย และปัญหาอุปสรรคในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  เพื่อน าข้อมูลที่ค้นพบจาก

การวิจัย  ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน

ต่อไป ค าถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน และโปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามข้อความที่เป็นจริง  หรือ 

เติมข้อความที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของท่าน ในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ ....................................ปี 
3. นับถือศาสนา.................................... 
4. สถานภาพ 

 โสด     สมรส   ม่าย/หย่าร้าง 
 แยกกันอยู่ 

5. ระดับการศึกษา  
 ต่ ากว่า ม. 3    ม.3    ม.6 หรือ ปวช. 

 อนุปริญญา หรือ ปวส.  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  
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6. อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียง  1  อาชีพ) 
  พ่อบ้าน แม่บ้าน   รับจ้าง   ค้าขาย 

 ลูกจ้างบริษัทเอกชน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รับราชการ   

 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................. 

7. รายได้ต่อเดือน 
  ต่ ากว่า  3,000 บาท   3,000 – 6,000 บาท  

  6,001 – 9,000 บาท   9,001 – 12,000 บาท 

  12,001 – 15,000 บาท  15,001 บาทขึ้นไป 

8. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
  น้อยกว่า  10  ปี    10  ปีขึ้นไป 

9. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนของท่าน นอกจากการเป็นกรรมการชุมชนหรือไม่ 

   ไม่เป็น     เป็น  (โปรดระบ)ุ........................................... 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสังคม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน และ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน 

 2.1 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน หรือไม่ 

    ไม่เคย    เคย (ให้ระบุช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อ 2.2) 

 2.2 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนด้วยช่องทางใด  

(เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 

    วิทยุ    โทรทัศน์    หนังสือพิมพ์รายวัน 

    วารสาร/นิตยสาร   จดหมาย    เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 

    อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................................... 
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 2.3 ท่านได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐ หรือของส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จัดให้ในลักษณะใด (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 

    การฝึกอบรมกรรมการชุมชน    การศึกษาดูงาน  

  การจัดประชุมกรรมการชุมชน   อ่ืน ๆ ระบ.ุ....................................... 

  ไม่เคยได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐหรือของส านักงานเขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 

 2.4 ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน 

 ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความรู้

ความเข้าใจของท่าน 

ล าดับ ข้อความ 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 ชุมชน หมายความว่า ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้าน

จัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานคร ก าหนดขึ้นทั้งนี้โดยท าเป็นประกาศ

ของกรุงเทพมหานคร 

  

2 กรรมการชุมชน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในชุมชน 

และได้รับการแต่งตั้งขึ้นจากผู้อ านวยการเขต 
  

3 กรรมการชุมชนเกิดขึ้นด้วยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน 

พ.ศ. 2534 
  

4 ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนอย่างน้อย ชุมชนละ 7 คน    

5 ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจในการรักษาการตามระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 
  

6 สมาชิกชุมชน หมายความว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น   
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ล าดับ ข้อความ 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

7 ทรัพย์สินในการครอบครองของคณะกรรมการชุมชน หมายความว่า ทรัพย์สิน

ที่คณะกรรมการครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่ 
  

8 กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของสมาชิกในชุมชนนั้น   

9 ในหนึ่งชุมชนมีกรรมการชุมชนได้ไม่เกิน 25 คน   

10 คณะกรรมการ 1 ชุด ไม่มีต าแหน่งประชาสัมพันธ์และนายทะเบียน   

11 กรรมการชุมชนต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป   

12 กรรมการชุมชนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนไม่น้อยกว่า  150 วัน   

13 กรรมการชุมชนต้องไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น   

14 กรรมการชุมชนต้องมาจากการเลือกต้ังเท่านั้น   

15 ผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป   

16 ผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการชุมชนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น

ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน 
  

17 กรรมการชุมชนด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง   

18 เมื่อกรรมการชุมชนย้ายออกจากชุมชนถือว่าพ้นจากต าแหน่ง   
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ล าดับ ข้อความ 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

19 เมื่อคณะกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งให้ส่งมอบงานและทรัพย์สินในความ

ครอบครองให้แก่ผู้อ านวยการเขตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ

ชุมชนชุดใหม่ได้รับเลือกต้ัง 

  

20 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็น

หน้าที่ของกรรมการชุมชนที่จะต้องด าเนินการแก่คนในชุมชน 
  

21 กรรมการชุมชนควรมีบทบาทหน้าที่เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของ

ผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
  

22 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน คือนักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการเขตมอบหมาย 
  

23 ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกภายใน 60 วันนับ

แต่วันเลือกต้ัง 
  

24 ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกรรมการและ

เจ้าหน้าที่ 
  

25 นายทะเบียนท าหน้าที่จัดทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของ

คณะกรรมการชุมชน 
  

26 เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของเลขานุการ   

27 จัดท าแผนที่ชุมชนเป็นหน้าท่ีของประธานชุมชนและรองประธานชุมชน   

28 การประชุมของคณะกรรมการชุมชนจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง   
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ล าดับ ข้อความ 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

29 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ต้องมีกรรมการชุมชนมาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของกรรมการชุมชนจึงถือว่าเป็นองค์ประชุม 
  

30 ประธานกรรมการชุมชนต้องส่งรายงานประชุมให้ผู้อ านวยการเขตทราบ

ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันประชุม 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกรรมการชุมชน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่อง  ลงในช่องว่างด้านขวามือ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ตามที่ท่าน

ปฏิบัติอยู่ในฐานะของกรรมการชุมชน 

ล าดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการลงส ารวจปัญหาของชุมชน      

2 

ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไข

ร่วมกับชุมชน 

     

3 

ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือ

หน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

     

4 
ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
     

5 

ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของชุมชนเสนอ

ที่ประชุมกรรมการชุมชนและน าเสนอปัญหาของ

ประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อส านักงานเขตทราบ 

     

ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน 

6 
ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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ล าดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7 

ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกขั้นตอน เช่น 

ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ โครงการ 

และอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชน 

     

8 

ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนทุก

แผนทั้งแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ

การ ร่วมกับประชาชนในชุมชน และคณะกรรมการ

ชุมชน 

     

9 
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการและ

กิจกรรมเพื่อการวางแผนงาน 
     

10 
ท่านมีส่วนร่วมในการน าแผนพัฒนาชุมชนไป

ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
     

ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 

11 
ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โครงการและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของชุมชน 
     

12 
ท่านมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในทุกโครงการและ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 
     

13 
ท่านมีส่วนร่วมเสียสละทุนทรัพย์ในการด าเนิน

โครงการและกิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน 
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ล าดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

14 

ท่านมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับ

ประชาชนในชุมชนเพื่อจัดโครงการและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของชุมชน 

     

15 

ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้

ประชาชนมีความส านึกร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา

ชุมชน 

     

ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน 

16 
ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ

ด าเนินงานทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน 
     

17 

ท่านมีส่วนร่วมรับทราบผลลัพธ์ที่เกิดจากการ

ด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อ

สิ้นสุดการด าเนินงาน 

     

18 
ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อ

เสร็จสิ้นตามแผนงาน 
     

19 

ท่านมีส่วนร่วมในการน าข้อบกพร่องของผลการ

ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้ง

ต่อไป 

     

20 

ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไป

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนใน

ชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชน และข้อเสนอแนะ 

 4.1 สภาพปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการมีภาระหน้าที่ที่ต้องท างาน ฯลฯ 

  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 

  ประชาชนไม่มีเวลาที่จะท างานให้กับชุมชน 

  มีกลุ่มอิทธิพลและเล่นพรรคเล่นพวก 

  งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนน้อย 

  อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานน้อย ไม่ทันสมัย 

  การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทางไปประสานงาน 

  ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าที่ควร 

  ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยเนื่องจากมิใช่ธุระของตนเอง 

  หน่วยงานของรัฐ และกรุงเทพมหานครไม่เห็นความส าคัญ ปล่อยให้ชุมชนพึ่งตนเอง 

  ประชาชนขาดความสามัคคี เกิดการแตกแยกในชุมชน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

  กรรมการชุมชนด้วยกันมีการแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดอง 

  ปัญหาและอุปสรรคด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............................................................  

 4.2 ข้อเสนอแนะ  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

อาจารย์ภูสิทธ์ ขันติกุล 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม /ผู้วิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยกรรมการชุมชน 

พ.ศ. 2534 

------------------------------------ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2528 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงก าหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2528  

 บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ 

ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 5 ในระเบียบนี้  

  (1) ชุมชน หมายความว่า ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร 

และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานคร ก าหนดขึ้นทั้งนี้โดยท าเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร 

  (2) สมาชิกชุมชน หมายความว่า ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น  

  (3) ผู้อ านวยการเขต หมายความว่า ผู้อ านวยการเขตท้องที่  
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  (4) เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากผู้อ านวยการ

เขตให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 

  (5) ทรัพย์สินในความครอบครองของคณะกรรมการชุมชน หมายความว่า ทรัพย์สินที่

คณะกรรมการชุมชนครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่ 

 ข้อ 6 แบบพิมพ์และทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด 

 

หมวด 2 

กรรมการชุมชน 

 ข้อ 7 กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนสมาชิกชุมชน  

 ข้อ 8 ในชุมชนหนึ่งให้มีกรรมการชุมชนซึ่งมาจากการเลือกต้ัง จ านวนอย่างน้อยชุมชนและ 7 

คน ถ้าชุมชนใดมีจ านวนราษฎรเกิน 140 ครอบครัว ให้มีการเลือกกรรมการชุมชนนั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 คน

ต่อจ านวนราษฎรทุก 20 ครอบครัว เศษของ 20 ถ้าเกิน 10 ให้นับเป็น 20 แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกรรมการ

ชุมชนทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินจ านวน 25 คน 

 ข้อ 9 คณะกรรมการชุมชนประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

  (1) ประธานกรรมการ  

  (2) รองประธานกรรมการ  

  (3) เลขานุการ  

  (4) เหรัญญิก  

  (5) นายทะเบียน  

  (6) ประชาสัมพันธ์  

  (7) ต าแหน่งอื่นใด หรือตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควรแต่งตั้ง  

 ข้อ 10 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

  (1) มีสัญชาติไทย  

  (2) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง  
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  (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนติดต่อกันถึงวันสมัครรับเลือกต้ังไม่น้อยกว่า   

180 วัน 

  (4) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

  (5) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม  

 ข้อ 11 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง คือ  

  (1) ติดยาเสพติดให้โทษ  

  (2) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

  (3) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้  

  (4) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

  (5) ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก และถูกคุมขังอยู่ โดย

หมายของศาล หรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 

  (6) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกต้ังแต่สองปีขึ้นไป และ

ได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันสมัครรับเลือกต้ัง เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

  (7) เป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเขต 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

การเมือง 

 ข้อ 12 บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

  (1) มีสัญชาติไทย  

  (2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนไม่น้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันถึงวันเลือกต้ัง  

  (3) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกต้ัง  

 ข้อ 13 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกต้ังเป็นบุคคลต้องห้ ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง คือ 

  (1) เป็นบุคคลต้องห้ ามตามข้อ 11 (2) (3) หรือ (4) 

  (2) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  

 ข้อ 14 กรรมการชุมชนด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง  
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 ข้อ 15 กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

  (1) ครบก าหนดตามวาระ  

  (2) ตาย  

  (3) ลาออก  

  (4) ย้ายออกจากชุมชน  

  (5) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11  

  (6) กรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง กรรมการส่วนท่ีเหลือให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่ง  

  (7) หัวหน้าครอบครัวในชุมชนจ านวน 1 ใน 3 ยื่นเสนอต่อประธานกรรมการชุมชนให้

กรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง และกรรมการชุมชนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการชุมชนทั้งชุด

ให้ความเห็นชอบ 

  (8) หัวหน้าครอบครัวในชุมชน จ านวน 3 ใน 4 เข้าชื่อเสนอต่อผู้อ านวยการเขตให้

กรรมการชุมชนทั้งชุดพ้นจากต าแหน่ง และกรรมการชุมชนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการชุมชนทั้งชุดให้

ความเห็นชอบ 

  (9) ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าความผิดลหุ

โทษหรือกระท าความผิดโดยประมาท 

 

หมวด 3 

การเลือกตั้งกรรมการชุมชน 

 ข้อ 16 ให้ผู้อ านวยการเขต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกต้ังอย่างน้อย 7 คน  

 ข้อ 17 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม

หลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชนและรูปถ่ายหน้าตรง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่

ก าหนด 

 ก าหนดวันรับสมัคร วันเลือกต้ัง สถานที่รับสมัครเลือกต้ังและสถานที่เลือกต้ังให้ท าเป็น

ประกาศของผู้อ านวยการเขต 
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 ข้อ 18 ในชุมชนใดถ้ามีผู้สมัครไม่เกินจ านวนกรรมการชุมชนที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าผู้สมัครได้รับ

เลือกต้ังโดยไม่มีการเลือกต้ัง 

 ข้อ 19 วิธีการเลือกต้ังกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด  

 ข้อ 20 ให้ผู้อ านวยการเขตจัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และให้มีอ านาจในการ

เพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ 

 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ติดประกาศไว้ในชุมชนให้ทราบก่อนวันเลือกต้ัง

อย่างน้อย 7 วัน ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังเห็นว่าตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หรือมีผู้ซึ่งไม่มี

สิทธิเลือกต้ังมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้มีสิทธิยืนค าร้องขอเพิ่มเติมชื่อหรือขอถอนชื่อต่อ

ผู้อ านวยการเขต ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ข้อ 21 ให้ผู้อ านวยการเขตจัดท าประกาศแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการชุมชนและเสนอให้ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครลงนามในบัตรประจ าตัวกรรมการชุมชน 

 ข้อ 22 เมื่อกรรมการชุมชนว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 15 (1) 

(6) หรือ (8) ให้ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการชุมชนภายในก าหนดเวลา 45 วัน นับแต่

วันที่กรรมการชุมชนนั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระกรรมการชุมชนจะเหลือไม่ถึง 180 วัน 

 กรรมการชุมชนซึ่งได้รับการเลือกต้ังใหม่ ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตน

แทน 

 ข้อ 23 เมื่อกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 15 (1) ให้ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการ

เลือกต้ังกรรมการชุมชนชุดใหม่ ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีที่กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 15 (6) หรือ (8) ให้ผู้อ านวยการเขตจัดให้มี

การเลือกต้ังกรรมการชุมชนชุดใหม่ ภายในก าหนดเวลา 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการชุมชนพ้นจาก

ต าแหน่ง และให้กรรมการชุมชนชุดใหม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามข้อ 14 

 ในกรณีที่ผู้อ านวยการเขตเห็นว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรค

สองได้ 

 ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่แล้วเสร็จ  
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 ข้อ 24 เมื่อคณะกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 15 (1) (6) หรือ (8) คณะกรรมการ

ชุมชนจะต้องส่งมอบงานและทรัพย์สินในความครอบครองของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ผู้อ านวยการ

เขตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ได้รับเลือกต้ัง เพื่อให้ผู้อ านวยการเขตมอบ

ให้คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ต่อไป 
 

หมวด 4 

การด าเนินงานของกรรมการชุมชน 

 ข้อ 25 คณะกรรมการชุมชนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(2) ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับหน่วยราชการ องค์การ และหน่วยงานเอกชน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน 

(3) พัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(4) เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

(5) ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม 

(6) ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติ 

(7) เผยแพร่ผลงาน ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร

ต่าง ๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนต่อผู้อ านวยการเขต 

(8) แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นที่ปรึกษา หรือคณะท างานในฝ่าย

ต่าง ๆ  

ข้อ 26 ผู้ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 25 (8) ให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (1) ตาย  

 (2) ลาออก  

 (3) กรรมการชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เห็นชอบให้พ้นจากต าแหน่ง  



166 

 (4) คณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง  

ข้อ 27 ให้นักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการเขตมอบหมาย

เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน 

ข้อ 28 ให้ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชนครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแต่วัน

เลือกต้ัง เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการชุมชนต าแหน่งต่าง ๆ โดยให้ผู้อ านวยการเขตท าหน้าที่ประธานที่

ประชุม 

 

หมวด 5 

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุมชนต าแหน่งต่าง ๆ 

 ข้อ 29 ประธานกรรมการชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน และเป็นประธานในที่ประชุม 

(2) ควบคุมดูแลการติดตามผลการด าเนินงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

(3) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการชุมชนในการติดต่อประสานกับหน่วยราชการ 

องค์กรและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ  

(4) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

 ข้อ 30 รองประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการชุมชนในกรณีที่ประธานกรรมการชุมชนไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 

ข้อ 31 เลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุม 

(2) จดรายงานการประชุม 

(3) จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของคณะกรรมการชุมชน 

(4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
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ข้อ 32 เหรัญญิก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

(2) รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสดไม่เกิน 1,000 บาท หากเกินกว่าจ านวนนี้ให้น าฝาก

ธนาคารภายใน 7 วันในนามของชุมชน 

(3) ฝากและถอนเงิน ส าหรับกรณีการถอนเงินให้ลงนามร่วมกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการชุมชนอีก 2 คน 

(4) จ่ายเงินตามที่คณะกรรมการชุมชนมีมติอนุมัติ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินให้ประธาน

กรรมการชุมชนมีอ านา จสั่งจ่ายได้ไม่เกิน 1,000 บาท แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมในการประชุมครั้ง

ต่อไป 

(5) จัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการชุมชน 

(6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย  

ข้อ 33 นายทะเบียนหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนที่ชุมชน 

(2) ส ารวจจัดท าทะเบียนข้อมูลประชากรในชุมชนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 

ข้อ 34 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) จัดท าและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ  

(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(3) รับเรื่องราวร้องทุกข์และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนเสนอต่อคณะกรรมการ

ชุมชน 

(4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
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หมวด 6 

การประชุม 

 ข้อ 35 ให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนละครั้ง  

 ในกรณีที่กรรมการชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนตามข้อ 27 

เห็นสมควรให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนเป็นกรณีพิเศษ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

ภายใน 7 วัน 

 ข้อ 36 การนัดประชุมต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้งวาระการประชุม

เว้นแต่ได้นัดในที่ประชุมแล้ว 

 ข้อ 37 การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล าดับดังต่อไปนี้  

(1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(3) เรื่องเพื่อทราบ 
(4) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
(5) เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
(6) เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

 ข้อ 38 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ต้องมีกรรมการชุมชนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของกรรมการชุมชนที่ด ารงต าแหน่งอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ 39 เมื่อพ้นก าหนดเวลาการประชุมไปแล้ว 30 นาที กรรมการชุมชนยังไม่ครบองค์ประชุม

ให้ประธานมีอ านาจขยายเวลาต่อไป หรือจะเลื่อนการประชุม หรือจะประชุมปรึกษาหารือกันโดยไม่มี

การลงมติก็ได้ ในกรณีที่ไม่ครอบองค์ประชุมให้เรียกประชุมครั้งใหม่ภายใน 7 วัน 

 ข้อ 40 ในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม และ

ต้องด าเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ 

 ข้อ 41 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด

และให้ถือมตินั้นเป็นที่สุด 
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 ข้อ 42 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน และคณะท างานมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิขอ

อภิปรายแสดงข้อคิดเห็นใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียลงมติ 

 ข้อ 43 ให้ประธานกรรมการชุมชนส่งรายงานการประชุมให้ผู้อ านวยการเขตทราบภายใน     

15 วัน นับต้ังแต่วันประชุม 

 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 44 กรรมการชุมชนซึ่งได้รับเลือกต้ังก่อนใช้ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามระเบียบนี้

จนกว่าจะครบวาระ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534  

    (ลงชื่อ) พลตรี จ าลอง ศรีเมือง 

            (จ าลอง ศรีเมือง) 

    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อค าถาม 
r กับ 

สเกลย่อย 
r กับ 

สเกลรวม 
ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

1. ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชน (ค่าความเชื่อมั่น = .8617) 
1 ท่านมีส่วนร่วมในการลงส ารวจปัญหาของชุมชน 0.749** 0.698** 13.772** 
2 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไข
ร่วมกับชุมชน 

0.796** 0.756** 15.668** 

3 ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

0.828** 0.824** 17.895** 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 

0.818** 0.814** 15.010** 

5 ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของชุมชนเสนอ
ที่ประชุมกรรมการชุมชนและน าเสนอปัญหาของ
ประชาชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อส านักงานเขตทราบ 

0.795** 0.832** 16.168** 

2. ด้านการวางแผนด าเนินการพัฒนาชุมชน (ค่าความเชื่อมั่น = .9133)  
6 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน 
0.797** 0.802** 15.554** 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกขั้นตอน เช่น ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ โครงการ และอื่น ๆ 
ในการพัฒนาชุมชน 

0.886** 0.866** 19.768** 

8 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนทุกแผน
ทั้งแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
ร่วมกับประชาชนในชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 

0.845** 0.832** 18.643** 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
r กับ 

สเกลย่อย 
r กับ 

สเกลรวม 
ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

9 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการและ
กิจกรรมเพื่อการวางแผนงาน 

0.774** 0.815** 17.431** 

10 ท่านมีส่วนร่วมในการน าแผนพัฒนาชุมชนไป
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

0.810** 0.828** 17.324** 

3. ด้านการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน (ค่าความเชื่อมั่น = .8636)  
11 ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โครงการและกิจกรรม   

ต่าง ๆ ของชุมชน 
0.823** 0.829** 18.018** 

12 ท่านมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในทุกโครงการและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 

0.849** 0.828** 17.854** 

13 ท่านมีส่วนร่วมเสียสละทุนทรัพย์ในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน 

0.746** 0.712** 15.552** 

14 ท่านมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน 

0.804** 0.814** 18.263** 

15 ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความส านึกร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
ชุมชน 

0.768** 0.744** 18.252** 

4. ด้านการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน (ค่าความเชื่อมั่น = .8811) 
16 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ

ด าเนินงานทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาชุมชน 
0.818** 0.832** 17.364** 

17 ท่านมีส่วนร่วมรับทราบผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินงาน 

0.812** 0.780** 15.129** 



172 

ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
r กับ 

สเกลย่อย 
r กับ 

สเกลรวม 
ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

18 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อ
เสร็จสิ้นตามแผนงาน 

0.876** 0.843** 17.110** 

19 ท่านมีส่วนร่วมในการน าข้อบกพร่องของผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

0.844** 0.831** 17.511** 

20 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไป
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

0.826** 0.801** 16.210** 

ค่าความเชื่อมั่นรวม = 0.9751 
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