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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทผู้น าชุมชนในการบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และ 2) เปรียบเทียบ
การรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทผู้น าชุมชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
สถานภาพในครอบครัว รายได้ และการฝึกอบรม เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มจ านวนของสมาชิกในชุมชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 6,340 คน กลุ่มตัวอย่างใน
ครั้งนี้ก าหนดโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 376 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจะท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) การรับรู้บทบาทผู้น าชุมชนต่อการบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้านพบว่าด้านการวางแผนอยู่ในระดับน้อย (X = 2.34, 
S.D. = 0.64) ขณะที่ด้านการจัดองค์การและด้านการควบคุมต่างอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.72, 
S.D. = 0.69) (X = 2.67, S.D. = 0.69)  
 2) เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยดังกล่าวแตกต่างกันมีการรับรู้บทบาทผู้น าชุมชนต่อ
การบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งนี้คือ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่ผู้น า
ในชุมชน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the public’s perception 
towards  the roles of community leaders in the management of local development in 
Kortortuera Subdistrict Administrative Organization, Raman district, Yala province, and 2) 
compare the public perception towards the roles of the community leaders in the 
management of local development in Kortortuera Subdistrict Administrative Organization 
classified by gender, age, education level, occupation, marital status, status in family, 
income, and training. The sample consisted of 376 respondents selected from a 
population of 6,340 people who were all household members. The sample size was 
obtained by calculations done with Taro Yamane’s formula. The instrument used to 
collect the data was a questionnaire. The statistics used in the study consisted of 
percentage, mean and standard deviation. 
 The research results showed that: 
 1) The public’s perception towards the roles of the community leaders in the 
management of local development in Kortortuera Subdistrict Administrative Organization 
was, overall, at a moderate level. Considering each aspect individually revealed that 
planning was at a low level (X = 2.34, S.D. = 0.64), while organizing and controlling were 
at moderate levels (X = 2.72, S.D. = 0.69) (X = 2.67, S.D. = 0.69). 
 2) The comparisons done of the public perception towards  the roles of 
community leaders in the management of local development in Kortortuera Subdistrict 
Administrative Organization classified by gender, age, education level, occupation, and 
income produced no significant differences. The proposed suggestion was to emphasize 
community skill development and leadership development for the community leaders. 
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