การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านป่ าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ลดาวรรณ์ มหาโชติ*
รองศาสตราจารย์พพิ ฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้ านป่ าดิบ ตาบลทุ่งทอง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนบ้ านป่ าดิบ ต.ทุง่ ทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้ านป่ าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จาแนกตาม
เพศ อายุ อาชี พ และระดั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Reserch) จากข้ อมู ลการสารวจตัวอย่างประชาชนที่เคยเข้ าร่ วมการประชุ มของ
ชุมชนบ้ านป่ าดิบจานวน 159 คนโดยแจกแบบสอบถามให้ ตอบแบบสอบถามแบบตนเองด้ วย
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)และทดสอบสมมุติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential
Statistics) ได้ แก่ T-test และ F-test โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า
1.ระดับ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพั ฒนาชุ มชนบ้ า นป่ าดิบ อาเภอท่าม่วง
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี กรณี ศึ ก ษา ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาบ้ า นป่ าดิ บ
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่ อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้ านพบว่าประชาชนมีส่วน
ร่วมโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยในแต่ละด้ านดังนี้ ด้ านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ด้ านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการและด้ านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้ านป่ าดิบ
ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนบ้ านป่ าดิบในภาพรวมแตกต่างกัน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1.ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ ให้ ความสาคัญกับการกระจายอานาจ และมุ่งที่จะ
กระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ อง ถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากหน้ าที่ของชนชาวไทย
ว่าด้ วยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและว่าด้ วยการปกครอง ส่วนท้ องถิ่นไทย เป็ นการกาหนดนโยบาย
และหลักการสาคัญของรัฐการกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และกาหนดทิศ
ทางการให้ ความสาคัญในการปกครองตนเองโดยจะเห็นได้ จากรัฐต้ องกระจายอานาจให้ ท้องถิ่น
พึ่ ง ตนเองและตั ด สิ น ใจในกิ จ การท้ อ งถิ่ น ได้ เองการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้ างพื้นฐาน สารสนเทศในท้ องถิ่น ให้ ท่วั ถึงและเท่า
เทียมกันทั่วประเทศ และการปกครองส่วนท้ องถิ่น การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้ องถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญได้ เพิ่ม กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่มีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ดังจะเห็นได้ จาก มาตรา 287 ประชาชนในท้ องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องจัดให้ มีวิธีการ
ที่ใ ห้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ ว ม ดั ง กล่ า วไว้ ด้ ว ย ซึ่ ง การพั ฒนาท้ องถิ่ น จะเกิดประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากน้ อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาส
เข้ ามามีส่วนร่วมมากน้ อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนาท้ องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม
ก็จะเกิดการบริหารงานแบบธรรมมาภิบาล (Good Governance)
ถ้ าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ กิจกรรม การพัฒนา
ท้ องถิ่นก็จะตรงตามความต้ องการของประชาชน ทาให้ เกิดพลัง ทาให้ เกิดความสาเร็จ ตามที่
คาดหวังไว้ การพัฒนาท้ องถิ่นก็จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว นาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2542
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้ าที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะ
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กาหนดให้ เทศบาลมีอานาจหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้ องถิ่นของตนเอง คือ การจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น การจัดระบบการคมนาคมขนส่ง การจัด
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพและพาณิชย์ การจัดการวิจัยส่งเสริมกีฬาและ
การท่องเที่ยว การสังคมสงเคราะห์ การจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรักษา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การจั ดระบบ
สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การป้ องกันและรักษาความปลอดภัย
ใน ชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน
การกล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ทุกการปกครองมีอานาจหน้ าที่แตกต่างกันออกไป และมี
อานาจหน้ าที่ในการให้ บริการสาธารณะ และต้ องดาเนินการ ตามอานาจหน้ าที่ กฎหมายกาหนด
การที่เทศบาลจะดาเนินการพั ฒนาให้ เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและมีความยั่งยืนมาก
ที่สดุ จาเป็ นอย่างยิ่ง เทศบาลต้ องสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
การที่จะสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนนั้น ต้ องทราบก่อนว่ าทางชุ มชนได้ มีการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมหรือบทบาทแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนที่ดีมากน้ อยเพี ยงใด
และอยู่ในระดับใด จากความสาคัญดังกล่าว จึงนาไปสู่ความสนใจในการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน การจัดทาการพัฒนาชุ มชนบ้ านป่ าดิบ ตาบลทุ่งทอง อาเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี โดยข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนาไปเป็ นประโยชน์ช่วยให้ การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนได้ เกิดความรักสามัคคี และรักบ้ านเกิดของตนเอง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาชุมชน
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงอีกด้ วย

2.วัตถุประสงค์การวิจยั
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์งานวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้ านป่ าดิบ ต. ทุ่งทอง อ.ท่า
ม่วง จ.กาญจนบุรี
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนบ้ านป่ าดิ บ
ต.ทุง่ ทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา

3.ขอบเขตการวิจยั
3.1 ขอบเขตประชากรในพื้นที่ คือ ประชาชนในชุมชนบ้ านป่ าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี หมู่ท่ี 5 ได้ กาหนดให้ เป็ นพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนประชากรที่ใช้ วิจัย คือ ประชาชนที่
มีอายุ ระหว่าง 18 ปี ขึ้นไป ที่เข้ ามามีส่วนร่วมหรือเคยเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมประชุม เป็ นผู้ท่ี
จานวน 263 คน

473

4

3.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหาประกอบด้ วย
ได้ ศึกษาการมีส่วนร่วมตามแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน บ้ านป่ าดิบ 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการตัดสินใจ ด้ านร่วมดาเนินการ ด้ านการได้ รับประโยชน์ และด้ านประเมินผล
3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลาทาการวิจัยรวบรวบข้ อมูล เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มกราคม พ.ศ. 2559

4.วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยได้ เก็บรวบรวมข้ อ มูลด้ วยตนเอง โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ได้ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งแบบสอบถามทั้งหมด
180 ชุด ได้ นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธกี ารทางสถิติ

5.สรุปผลการวิจยั
5.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 80 คน ที่มีอายุต้งั แต่ 26-33 ปี
ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ในช่วง
5001-15000 บาท
5.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในแต่ละด้าน
การมีส่วนรวมของประชาชนด้านการตัดสินใจ
ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพั ฒนาชุ มชนในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมากับชุ มชน
บ้ านป่ าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิ จารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.02 และระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนบ้ านป่ าดิบไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.705
การมีส่วนรวมของประชาชนด้านการดาเนินการ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในการทากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมากับชุมชนบ้ าน
ป่ าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิ จารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.01 และระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุ มชนบ้ านป่ าดิบไม่แตกต่ างกัน โดยพิ จารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.774
การมีส่วนรวมของประชาชนด้านการได้รบั ประโยชน์
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในการทากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมากับชุมชนบ้ าน
ป่ าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิ จารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.09 และระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุ มชนบ้ านป่ าดิบไม่แตกต่ างกัน โดยพิ จารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 1.094
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การมีส่วนรวมของประชาชนด้านการประเมินผล
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในการทากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมากับชุมชนบ้ าน
ป่ าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิ จารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.98 และระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุ มชนบ้ านป่ าดิบไม่แตกต่ างกัน โดยพิ จารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.694

6.การอภิปรายผล
6.1 ข้อมูลโดยรวม
ด้านเพศ พบว่ า ประชาชนในการพั ฒนาชุ มชนบ้ า นป่ าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่า ม่ วง จ.
กาญจนบุรี ในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุ พบว่ า ประชาชนในการพั ฒนาชุ มชนบ้ า นป่ าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่า ม่ วง จ.
กาญจนบุรี ในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
ด้า นอาชี พ พบว่ า ประชาชนในการพั ฒนาชุ ม ชนบ้ า นป่ าดิ บ ต.ทุ่ง ทอง อ.ท่า ม่ ว ง จ.
กาญจนบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยอาชี พรั ฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่ าอาชี พเกษตรกร
อาชี พ ธุร กิจ ส่ว นตั วมี ค่า เฉลี่ ยมากกว่ า อาชี พ รั บ จ้ า ง และอาชี พ รั บจ้ า งมีค่า เฉลี่ ยน้ อยกว่ าอาชี พ
เกษตรกร อาจเป็ นเพราะอาชีพรั ฐวิสาหกิจและอาชีพรั บจ้ างมีเวลาว่ างน้ อยกว่ าอาชีพเนื่องจาก
อาชีพเกษตรกร
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้ านป่ าดิบ ต.ทุง่ ทอง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี ในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้ านป่ าดิบ
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบ้ าน
ป่ าดิบ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้ านพบว่าประชาชน
มีส่วนร่วมโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยในแต่ละด้ านดังนี้ ด้ านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ด้ านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินการและด้ านการมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผล
6.2 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นในด้ านนี้ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา โดยเรียง
ข้ อ จากมากไปหาน้ อย ประโยชน์ ท่ี ป ระชาชนได้ รั บ จาการมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแผนงาน
ประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้ รับจากการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ
เครื่ องใช้ และประโยชน์ ท่ีประชาชนได้ จากผู้ น าชุ มชนในการจั ดระดับความสาคั ญในการแก้ ไข
ปัญหาของชุมชน
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6.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
พบว่าประชาชนมีระดับด้ านนี้ระดับปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหาน้ อยตามลาดับ
ส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนต่อที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านชุมชนมากสุด
รองลงมาร่วมประชุมประชาคมของหมู่บ้านเพื่อนาเสนอปัญหาความต้ องการของชุมชนเสมอ ถัด
มา คือ มีส่วนร่วมจัดเรียงลาดับความสาคัญของปัญหาความจาเป็ นเร่งด่วนและความต้ องการของ
ถัดมา ส่วนร่ วมในการเสนอปัญหา/ความต้ องการของชุมชนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
สุดท้ายคือ ส่วนร่วมในการแก้ ปัญหาของชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
6.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในด้ านนี้ ระดับปานกลางโดยเรียงข้ อจากมากไปหาน้ อย
ตามลาดับ พบว่า มีส่วนร่วมให้ การสนับสนุนเงินวัสดุอุปกรณ์และแรงงานแก่ชุมชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่น รองลงมา คือ มีส่วนร่วมเป็ นกรรมการในการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของ
ชุ ม ชนเสมอ ถั ด มา มี ส่ วนร่ วมในการดู แลสาธารณธู ป โภคของชุ ม ชน เช่ น ถนน ไฟฟ้ า ศาลา
อเนกประสงค์มากเท่าใดส่วนร่วมให้ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แก่ชุมชนในการพัฒนาและมี
ส่วนร่วมในโครงการก่อสร้ างได้ ดาเนินการในลาดับน้ อยสุด
6.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลระดับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้ านการมีส่วนร่วมประเมินผล อยู่ในระดับ
ปานกลาง หากเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเรียงจากมากไปหาน้ อย พบว่า มีส่วนร่วมในการติดตาม
การปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนเพื่อนาแผนพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ และลาดับถัดมา ชุมชนได้ แต่งตั้ง
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเป็ นกรรมการในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านตาม
แผนพัฒนาชุ มชน ลาดับถัดมา คือ ชุมชนได้ ให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนพั ฒนาชุ มชนอย่างสม่าเสมอ สุดท้ าย คือมีส่วนร่ วมรั บรู้ความก้ าวหน้ าของ
โครงการ/ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
1.ด้ านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ควรส่งเสริ มให้ ประชาชนในชุ มชนบ้ านป่ าดิบเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาของ
ชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนอย่างทันท่วงที
2. ด้ านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
ควรส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนบ้ านป่ าดิ บ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ระดั บ
ความสาคัญในการแก้ ไขปัญหาของชุมชนและผู้นาต้ องชี้แจงถึงประโยชน์ท่ปี ระชาชนพึงได้ รับ
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3. ด้ านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ควรส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนบ้ านป่ าดิบเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดูแลสาธารณธูป
โภคของชุ มชน เช่ น ถนน ไฟฟ้ า ศาลาอเนกประสงค์ รวมถึงสมบัติและทรั พยากรในชุ มชนให้
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างคุ้มค่า
4. ด้ านการมีส่วนร่วมในติดตามประเมินผล
ควรส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนบ้ านป่ าดิบได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาชุมชน และมีการรายงานประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชนบ้ านป่ า
ดิบได้ รับรู้ถึงความก้ าวหน้ าของโครงการ/ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนอย่างสม่าเสมอ
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ูศึกษาสามารถกาหนดแนวทางเพื่ อเป็ น
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ท่สี นใจในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1.สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยให้ เหมาะสม
กับชุมชนรอบข้ างที่มีลักษณะอย่างเดียวกันนี้
2.สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาในประเด็นปั จจัยที่มีอธิพลต่อการเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในพื้นที่ๆต้ องการศึกษา
3.ทาการศึกษาในพื้นที่นามาเปรียบเทียบภาพรวมของหน่ วยงาน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนให้ ตรงกับความต้ องการของชุมชนนั้น
4. สามารถนาผลการวิจัยมาทาการศึกษาเปรียบเทียบตามลักษณะประชากรศาสตร์ใน
ประเด็นเรื่องสถานภาพในการสมรสหรือประเด็นเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม
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