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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านความยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 354 คน ที่เลือกจากประชากร 3,056 คน จากประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโรยามาเน่ 
สุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นภูมิ และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการร่วม
ประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการร่วมบริหาร ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ      
ด้านการร่วมคิดร่วมวางแผน 
 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
ด้านความยั่งยืน คือ ด้านความพอเพียง ด้านพ่ึงตนเองได้ ด้านมีภูมิคุ้มก้น และด้านมีความมั่นคง โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังน้อย 
 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการ
บริหารจัดการ คือ ด้านภาวะผู้น า ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านสภาพแวดล้อมของ
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ชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังน้อย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1 )  study the  level of people’s 
participation in the sustainable development of Wang Noi Sub-district Administrative 
Organization, Wang Noi district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, 2 )  study the 
relationship between the factor of sustainability and the people’s participation in the 
sustainable development of Wang Noi Sub-district Administrative Organization, Wang 
Noi district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, and 3 )  study the relationship 
between the factor of management and the people’s participation in the sustainable 
development of Wang Noi Sub-district Administrative Organization, Wang Noi district, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The sample of this research consisted of 3 5 4 
respondents who were selected from the population of 3,056 people living in Wang 
Noi Sub-district. The sample size was obtained using Taro Yamane’s formula and was 
selected by stratified random sampling and simple random sampling. The tool for 
data collection was a 5 level rating scale questionnaire. The statistics used to analyze 
the data consisted of percentage, mean, standard deviation and Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1) The level of people’s participation in the sustainable development of 
Wang Noi Sub-district Administrative Organization, Wang Noi district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province was, overall, at a moderate level. Ranking each aspect from the 
highest to the lowest mean, the results were: the aspect of participation in 
evaluations, the aspect of participation in management, the aspect of participation in 
benefits receiving, and the lowest mean was for the aspect of participation in thinking 
and planning, respectively. 
 2) The relationship between the factor of sustainability and the people’s 
participation in the sustainable development of Wang Noi Sub-district Administrative 
Organization, Wang Noi district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province had, overall, a 
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high positive correlation at a level of significance of 0.01. Considering each individual 
aspect of the factor of sustainability, which consisted of the aspect of sufficiency, the 
aspect of self reliance, the aspect of immunity, and the aspect of security, overall, 
they had a moderate positively correlation with the sustainable development of Wang Noi 
Sub-district Administrative Organization. 
 3) The relationship between the factor of management and the people’s 
participation in the sustainable development of Wang Noi Sub-district Administrative 
Organization, Wang Noi district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province had, overall, a 
high positive correlation at a significance level of 0 .0 1 . Considering each individual 
aspect of the factor of management, which consisted of the aspect of leadership, the 
aspect of public relations, the aspect of organizational culture, and the aspect of 
community environment, they had, overall, a moderate positive correlation with the 
sustainable development of Wang Noi Sub-district Administrative Organization. 
 


