
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ท่ี 6 ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2)  เพ่ือเปรียบเทยีบ

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ระยะเวลาที่พักอาศัย และ บทบาทในชุมชน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ฉบับ ได้แบบสอบถามคืนกลับมา 385 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 

ค่าความถี่และร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test และ 

One-way ANOVA เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจะท าการ

ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยใช้ วิธขีอง LSD  

 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย ( x̄ 

=2.01)  โดยมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ น้อยที่สุด รองลงมา คือ

ด้านการร่วมตัดสินใจ  การร่วมปฏบัิติตามแผนพัฒนา การร่วมรับรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา และ การร่วมรับ

ผลประโยชน์จากแผนพัฒนา อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่ อายุ 

ระยะเวลาที่พักอาศัย และบทบาทในชุมชน ต่างกัน การมีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน 

อย่างมนัียส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มี เพศ การศึกษา  อาชีพ  และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน 

การมีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 This study aimed at studying and comparing the participation level of local people in the 

development plans of Moo 6 Bangrakpattana Subdistrict Administrative Organization , Bangbuathong  

District, Nonthaburi  Province, classified by the subject’s gender, age, education  level, occupation, 

income ,time , and. role in community. A questionnaire was adopted as a tool to collect data from 

400 local people and 385 data collected were responded back. The data were analyzed  with 

descriptive statistical devices of frequency, percentage, mean and standard deviation.  The 

hypothesis is tested using T-test, One-way ANOVA, LSD  with a preset of a significant level at 

0.05 . 

 The results showed that the participation of local people was a low level (x̄ =2.01). 

Specifically, participation in evaluation was at the ‘ least’ level followed by  the participation in 

decision making operation recognize and benefits which was also at the ‘highest’ level , which 

were found at a low level, respectively. Based on the results from the tests of hypotheses, it was 

shown that there were statistically significant differences in the level of participation level of 

local people in the development plans among the subjects with different age, time a nd role in 

community , at a significant level of 0.05 . Finally, no statistically significant difference was 

found in the level of participation level of local people in the development plans among the 

subjects with different gender, education level, and occupation, income . 

 

บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดย ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และ

ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง นอกจากน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าแผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนา และเพ่ือมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (กระทรวงมหาดไทย, 2548)  แผนพัฒนาท้องถิ่น จึง

เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญประการหน่ึงที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายที่

วางไว้  สามารถบ่งช้ีความส าเรจ็ของแผนได้ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548) ที่ส าคัญ

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของท้องถิ่น
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ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกบัศักยภาพของท้องถิ่น สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับรู้ และอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับ

ประชาชน ย่อมท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้ดีกว่าหน่วยงานอื่น ขณะเดียวกัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจะเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับเปล่ียนพัฒนาองค์กร และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

ความต้องการได้อย่างเตม็ที่ ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง การพัฒนาท้องถิ่นกจ็ะเป็นไปอย่าง

รวดเรว็ น าความเจริญมาสู่ประเทศชาติ  

 จากความส าคัญดังกล่าว และจากการที่ผู้วิจัยในฐานะเป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  จึงมีความสนใจในการวิจัยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตาม

แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษาตามแนวความคิด Cohen and Uphoff  (อ้างใน สุทนั 

ทาวงศ์มา, 2544 น, 7-9)  และ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล ( 2548, น 29 – 30) สามารถ

ก าหนด กรอบแนวความคิดไว้ ดังภาพที่ 1 
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ตวัแปรอิสระ   (Independent Variables  )                        ตวัแปรตาม   ( Depend Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 สมมติฐานของการวิจยั ประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มีระดับการมีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

แตกต่างกนั 
 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

1. ประชากรและตวัอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ที่อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่เขต หมู่ที่ 6  ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน  8,242  คน  ในการก าหนด

ขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของ ยามาเน่ ( Yamane ) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า   382 ตัวอย่าง แจก

แบบสอบถามโดยการสุ่มแบบบังเอญิ 400 ชุด เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนจากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม   

2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามปลายปิด 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

เป็นแบบสอบถามปลายปิด  

ตอนที่ 3  การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด เพ่ือให้ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเหน็อย่างอสิระ 

3. การวิเคราะหข์อ้มูล  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS ซ่ึงเป็นโปรแกรม

ส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าร้อยละ (Percentage)  และแจกแจงความถี่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชพี 
5. รายได ้
6. ระยะเวลาทีพ่กัอาศยั 
7. บทบาทในชุมชน 

 

การมีส่วนรว่มในการแผนพฒันาท าท้องถ่ิน 
 
-  การมสีว่นร่วมในการรบัรู ้
- การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
- การมสีว่นร่วมในการน าแผนไปปฏบิตั ิ
- การมสีว่นร่วมในการรบัประโยชน์ 
- การมสีว่นร่วมในการประเมนิผล 
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(Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) 

และท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติ t-test และ F-test/One-way ANOVA และ

ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยใช้ วิธขีอง LSD  ในการอธบิายข้อมูล 

 

ผลการศึกษา 

   จากแบบสอบถามที่เกบ็ได้ครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 385 ฉบับ สามารถน าเสนอผลการศึกษา 

ตามล าดับของวัตถุประสงค์การศึกษาและสมมติฐานของการวิจัย ได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย โดยเป็นเพศ 

หญิง จ านวน 208  คน  คิดเป็นร้อยละ 54 และเป็นเพศชาย จ านวน 177 คน  หรือ คิดเป็น ร้อยละ 46  มี

ช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี  มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 25.7  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ 

คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ มีอาชีพเป็นรับจ้างทั่วไป(พนักงานเอกชน)เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 32.7  และ

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.4 มีระยะเวลาที่พักอาศัย 

และมีช่ือในทะเบียนราษฎรส่วนใหญ่ คือ 3 –  6  ปี คิดเป็นร้อยละ 35.1 และบทบาทในชุมชนของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชน คิดเป็นร้อยละ 93 

 ผลการวิเคราะห์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวม อยู่ในระดับ น้อย (x̄ =2.01) เมื่อ 

พิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียของระดับการมีส่วนร่วมจากมาก ไปหา น้อย ได้ดังน้ี ด้านการร่วม

รับประโยชน์จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x̄ =2.36) ด้านการมีส่วนร่วมการรับรู้ ใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ =2.08) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x̄ =2.00)  ด้านการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ =1.85)  ด้านการร่วมติดตามและประเมินผลตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สดุ (x̄ =1.77)   

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถผลสรุปการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 

1) ประชาชนที่มี เพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  แตกต่างกัน มีระดับการมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ไม่แตกต่างกนั จึง ปฏเิสธสมมติฐาน 

2) ประชาชนที่มี อายุ ระยะเวลาที่พักอาศัย และบทบาทในชุมชน ต่างกนั มีระดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน จึง

ยอมรับสมมติฐาน  เมื่อท าการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยใช้ วิธีของ LSD ผลการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามที่มี ช่วงอายุ 18-39  ปี มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา มากกว่า ช่วงอายุ 50 –60 ปีขึ้นไป ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยไม่เกิน 2 ปี มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่พักอาศัย  3 – 6  ปีขึ้นไป และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบทบาทผู้น า และ สมาชิก อบต. มี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผน มากกว่า ประชาชน 

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้มี

ข้อเสนอแนะดังน้ี ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบข้อมูลข่าวสารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(19 คน) ควรจัดท าแผนตามความต้องการของประชาชน (12 คน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ควรตรวจเย่ียม

และสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือรวบรวมปัญหา เป็นข้อมูลในการน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา

คร้ังต่อไป (8 คน) ควรมีเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึง ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (4 คน) 

และ ควรปรับปรุงด้านบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และ

ผู้ใหญ่บ้าน (3 คน)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”  ผู้วิจัยพบประเดน็ที่ควร

อภิปราย ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.01)เมื่อ พิจารณารายด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียของระดับการมีส่วนร่วมจาก

มากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์จากแผนพัฒนา  ด้านการร่วมรับรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา  

ด้านการร่วมปฏบัิติตามแผนพัฒนา ด้านการร่วมตัดสนิใจ และ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามล าดับ ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกบังานของ กญัรยาณีย์ กาฬภักดี (2557, น.

42 ) ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 2.35)  โดยมีด้านการมี

ส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นอันดับสุดท้าย เช่นเดียวกัน นอกจากน้ียังขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ชลธิชา 

อัศวจ ารูญ (2556, น.75) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาเทศบาลต าบลแสลง อ าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นฯ สามารถอภิปรายในแต่ละด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียของระดับการมีส่วนร่วมจากมากไปหาน้อย ได้

ดังน้ี   
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  1.1) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 

2.36)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีการร่วมรับผลประโยชน์ในการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน น้อย

ที่สุด (อยู่ในระดับน้อย) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชน ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ในการเสนอ

ปัญหาและความต้องการของชุมชน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980, 

อ้างถึงใน กญัรยาณีย์ กาฬภักดี, 2557, น. 9) ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการตัดสินใจมี

ความส าคัญมาก เพราะส่งผลโดยตรงการปฏบัิติการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล  

 1.2)  ด้านการร่วมรับรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา พบว่า อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.08) โดย

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับรู้ด้านก าหนดการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนน้อย

ที่สดุ(อยู่ในระดับน้อย) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้าง / พนักงานเอกชน และค้าขาย  

ออกเช้ากลับค ่า ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดท าแผนชุมชน ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานของ มณี จันทร์ไทย (2546 ) ได้ศึกษาเร่ือง 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชนบทของประชาชนในต าบลกระเบ้ืองนอกอ าเภอเมืองยาง จังหวัด นครราชสีา 

พบว่า การรับรู้ข่าวสารภายนอก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน และมีความสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Merril (1989 อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงษ์, 2541) ว่าการมีส่วนร่วมจะเกิดได้ดีเมื่อแต่ละฝ่ายไว้เน้ือเช่ือใจกัน 

โดยมีการส่งข้อความข่าวสารถึงกนัเป็นประจ า 

 1.3) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 

2.00) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนสนับสนุน ทั้งทางด้านการเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาชุมชนมากที่สุด (อยู่

ในระดับน้อย) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ จินตนา ทองรอด (อ้างถึงในปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2552, น.207) ได้

กล่าวว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าร่วมในลักษณะของการใช้แรงงาน การร่วมออกเงิน มากกว่า

การแสดงความคิดเหน็ หรือให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

  1.4) ด้านการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับน้อย

(x̄ =1.85) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ร่วมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ที่จะต้อง

ด าเนินการ และ คัดเลือกแนวทางการพัฒนา เพ่ือแก้ไขหรือลดปัญหาชุมชนน้อยที่สุด (อยู่ในระดับน้อยที่สุด) 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผลสบืเน่ืองจากการที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ  สมบัติ รับศิริเจริญ(2555, น.67) ที่ได้ศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลกรณีศึกษาเทศบาล ต าบลแปลงยาวอ าเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

ได้มีข้อเสนอแนะดังน้ีคือ จัดให้มีการประชุม ประชาคม โดยให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ

แนวทางรูปแบบการด าเนินงานของท้องถิ่น ตามความสนใจและพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากประชาชนที่มีความรู้

ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา/ตรวจสอบ การท างาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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  1.5) ด้านการร่วมติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

(x̄ =1.77) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้งบประมาณ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และ ตรวจสอบการใช้อ านาจในทางมิชอบ ในการบริหารงานของคณะท างาน น้อยที่สุด (อยู่ในระดับ

น้อยที่สุด) ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ แนวคิดของ Cohen and Uphoff   (1996  อ้างถึงใน สุทนั 

ทาวงศ์มา, 2544 , น.7-9)  ที่ว่าการมีส่วนร่วมในข้ันน้ี ส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดย

จะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที่จัดสรรน้ันน าไปใช้อย่างไร บางกรณีแม้แต่ เจ้าหน้าที่เองยังไม่มีโอกาส

เข้ามามีส่วนร่วม 

 2.  เปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ซ่ึงสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

   2.1) ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ สมบัติ รับศิริเจริญ (2555, น.67) ที่ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

เทศบาล ต าบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

ท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ความคิดเหน็ของผู้วิจัย อาจเป็นเพราะ ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  

 2.2) ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยภาพรวม

แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ สมบัติ รับศิริเจริญ (2555, น.67) ที่ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

เทศบาล ต าบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประชาชนที่มีช่วงอายุ 18- 39 ปี มีระดับการมีส่วนร่วม

มากกว่า ช่วงอายุ 50- 60 ปีขึ้นไป ความคิดเหน็ของผู้วิจัย อาจเป็นเพราะ ประชาชนที่มีช่วงอายุ 18- 39 ปี 

จะมคีวามสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การรับรู้  ความสนใจ และการตื่นตัว มากกว่า ช่วงอายุ 50- 60 ปีขึ้นไป  

 2.3) ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการศึกษา ของ ชลธิชา อัศวจ ารูญ (2556, น.75) ได้การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาเทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความคิดเหน็ของผู้วิจัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดการส่งเสริม สนับสนุน ท าให้ระดับการมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 2.4) ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา 

ของ ชลธิชา อัศวจ ารูญ (2556, น.75) ได้การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
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ต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ความคิดเหน็ของผู้วิจัย ทั้งน้ีอาจเป็น ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดการส่งเสริม สนับสนุน กท็ าให้ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 2.5) ประชาชนที่มี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการศึกษา ของ ชลธิชา อัศวจ ารูญ (2556, น.75) ได้การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาเทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความคิดเหน็ของผู้วิจัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดการส่งเสริม สนับสนุน กท็ าให้ระดับการมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 2.6) ประชาชนที่มี ระยะเวลาที่พักอาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ ต่างกัน มีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงขัดแย้งกบัผลการศึกษาของ โกมินทร์ วังอ่อน (2552, น.70) ที่ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนชุมชน: กรณีศึกษาต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย

ประชาชนที่มี ระยะเวลาที่พักอาศัยไม่เกิน 2 ปี มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ระยะเวลาที่

พักอาศัย  3 –  6  ปี  ความคิดเหน็ของผู้วิจัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ประชาชนที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยไม่เกิน 2 ปี มี

ความตื่นตัว มีความคาดหวัง ในการพัฒนาชุมชุน และความไว้เน้ือเช่ือใจต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มากกว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่พักอาศัย  3 –  6 ปี 

 2.7) ประชาชนที่มี บทบาทในชุมชน ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย

ภาพรวมแตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยผู้น าชุมชน และ 

สมาชิก อบต. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนามากกว่าประชาชน   ความคิดเหน็ของผู้วิจัย ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผู้น าชุมชน และสมาชิก อบต. มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

     1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

รับทราบถึงภารกิจในการพัฒนา รวมทั้งก าหนดการประชุมประชาคม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

    1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 

1)  การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ให้มีความเหมาะสมกับ

ประชาชนเพ่ือให้เกดิการมีส่วนร่วมในการรับรู้ที่มากข้ึนทุกกลุ่มวัย เช่น ประชาชนที่มีอายุ 18-49 ปี หรือกลุ่ม
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วัยท างาน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ควรเลือกใช้สื่อ Social Media ที่มีความสะดวกรวดเรว็ สามารถ

ติดตามข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา และประชาชนที่มีอายุ 50-60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีน้อยกว่า ควรเลือกใช้สื่อ วิทยุกระจายเสียงของชุมชน ป้ายตัวหนังสื่อว่ิง ป้ายประกาศของ

ชุมชน หนังสอืพิมพ์ชุมชน เป็นต้น 

2)  บุคลากรต้องมีความรู้ ความพร้อม มีทกัษะ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน เพ่ือผลักดันให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้าน

อื่นๆมากยิ่งขึ้น 

3)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนและ

ร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ประชาชนที่มีระยะเวลาพักอาศัยอยู่ ตั้งแต่ 3-6 

ปีขึ้นไป ที่ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดีกว่าประชาชนที่มีระยะเวลาพักอาศัยอยู่ น้อยกว่า 2 ปี 

โดยควรสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจให้กับประชาชน ว่าสิ่งที่ประชาชนเสนอจะได้รับการตอบสนองให้เป็นไปตาม

ความต้องการของประชาชน เพ่ือเพ่ิมบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น 

4)  การเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงาน รวมทั้งช่องทางในการตรวจสอบ การด าเนินงานของ 

อบต. รวมทั้งการจัดซ้ือจัดจ้าง และการใช้งบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนสามารถร่วมติดตาม และตรวจสอบ

การด าเนินงานได้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในแนวลึกขึ้น เช่น โดยการสมัภาษณ์ จากคณะผู้จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และ ประชาชน เพ่ือให้ได้ค าตอบที่สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคของ การเข้า

มามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมอย่างแท้จริง  

2.2 ควรมีการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูล การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในหมู่อื่น ๆ ด้วย ซ่ึงผล

ที่ได้อาจมีความแตกต่างกนั เน่ืองจาก มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  
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