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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 4) เปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจของประชาชนต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตามตัวแปรอิสระ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่  
18 ปีขึ้นไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน  
378 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว โดยเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ความเข้าใจของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

4) ประชาชนที่มีเพศ อายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นประชาชนที่มี
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ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to 1) study the knowledge and 

understanding of people as related to participation in the administration of Bangklua 
Subdistrict Administrative Organization, Bang Pakong district, Chachoengsao province, 
2) study the level of participation in the administration of Bangklua Subdistrict 
Administrative Organization, Bang Pakong district, Chachoengsao province, 3) study 
the relationship between the knowledge and understanding of the people with their 
level of participation in the administration of Bangklua Subdistrict Administrative 
Organization, Bang Pakong district, Chachoengsao province, and 4) compare the 
knowledge and understanding of the people with the mission of Bangklua Subdistrict 
Administrative Organization, Bang Pakong district, Chachoengsao province classified 
by independent factors. The sample for this study consisted of 378 respondents who 
were all people aged over 18 years living in Bangklua Subdistrict Administrative 
Organization. The tool for the data collecting was a rating scale questionnaire. 
The data were analyzed using the statistics of percentage, mean and standard 
deviation, as well as inferential statistics using t-test, one way ANOVA and 
pairwise with Scheffe’s method. 

The research results showed that: 
1) The study of the knowledge and understanding of the people as related 

to participation in the administration of Bangklua Subdistrict Administrative Organization, 
Bang Pakong district, Chachoengsao province revealed that, overall, they were at a 
moderate level. The highest level was for management of the environment and 
natural resources conservation, followed by religion, art and culture, rituals and local 
wisdom. The least was for infrastructure. 
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2) The participation in the administration of Bangklua Subdistrict Administrative  
Organization, Bang Pakong district, Chachoengsao province was, overall and for each 
aspect, at a moderate level. The highest mean was for participation in decision 
making, followed by participation in operations. The least was for participation 
in evaluations. 

3) The hypothesis testing revealed that there was no correlation 
between the knowledge and understanding of the people with their level of 
participation in the administration of Bangklua Subdistrict Administrative Organization, 
Bang Pakong district, Chachoengsao province. 

4) The comparisons done between the knowledge and understanding of 
the people and the mission revealed that the factors gender and age were not 
related to the knowledge and understanding of the people and the mission on the 
other hand, the factors education level, occupation, income and period of time living 
in the community were all related at the statistical significance level of 0.05.  
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