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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม (3) ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วม (4) ความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วม โดยประชากรที่
ใช้ในศึกษาคือ ประชาชนทั่วไปและผู้น าชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลรอบเมือง จ านวน 15,958 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 390 คนและผู้น าชุมชน 10 คน ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ มีค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการทดสอบ T-test (Independence 
Samples) F-test (One way ANOVA) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation)  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89  (2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ (3) ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (4) หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบล 
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Abstract 
The objectives of this survey research were : (1) to study level of public 

participation in Sub-district Administrative Organization’s development plan; (2) to study 
relationships between personal factor and public participation; (3) study relationships 
between motivating factor and public participation; (4) study relationships between 
good governance factor and public participation. 

This research was survey research which applied both quantitative and 
qualitative research. The population was 15,958 people who live in Tumbol Robmuang; 
a total of 390 people and 10 leaders was selected by using the simple random sampling 
method and purposive sampling respectively. The instrument for data collection was a 
questionnaire and interview. Statistics used to data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Independent Samples t-Test, F-Test by One way ANOVA, and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  

The results showed that: (1) the public  participation were at the moderate level; 
(2)  personal factor related to public participation with significant at 0.05 except gender 
factor; (3) Motivating factor related to public participation with significant at 0.01; and (4) 
good governance related to public participation with significant at 0.01. 
Keywords: Public Participation, Development Plan, Sub-district Administration Organization 
   
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การมีส่ วนร่วมของประชาชนนั้นมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการกระจายอ านาจใน
การปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  จะ เ ห็น ได้ จ าก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ที่ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจ
ให้ท้องถิ่น พึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจการ
ของท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ก า ร พั ฒ น า ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ห รื อ ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การ
ให้บริการด้านสื่อสารในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน การพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของ ประชาชนในจังหวัดนั้นๆ เป็น
หลัก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบ 
ก า รตั ด สิ น ใจ ใ ห้ กั บประชาชน ในท้ อ งถิ่ น 
สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการ
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ปกครองตนเอง และจัดให้บริการสาธารณะเพื่อ
ประชาชนในท้องถิ่น นั่นเอง แต่เนื่องจากการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น ที่ผ่าน
มาเป็นในลักษณะที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลอง
ถูกเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไป
ตามแต่ละสมัยของคณะรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ ซึ่งคณะผู้บริหารในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ส าคัญที่จะช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ การบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตลอดจนการสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การเสนอความต้องการ การไป
เลือกตั้ง การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การถอด
ถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เป็นแนวทาง
ส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเมืองนั้น ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน

ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นของประชาชนและได้ก าหนด
นโยบายในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง
เป็นแผนแม่บทในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพัฒนาต าบลรอบเมืองให้มีความเจริญใน
ทุกๆ ด้านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพึ่งพาตนเองตามรูปแบบ
ของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันปราบปรามยา
เสพติดในชุมชนและการยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้และความ
ช าน าญในการ  ประกอบอาชี พ  โ ดยการ
ประสานงานและการส่งเสริมบทบาทของภาค
ประชาชน เป็นการบริหารงานโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
มีส่วนร่วม ในการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ให้ได้มากที่สุด 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องและการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด
และ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัย
ได้สรุปกรอบแนวคิด ในการวิจั ยครั้ งนี้  ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งระเบียบกระทรวงว่า
ด้วยการบริหารราชการ โดยองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่ วนร่วมในการบริหารภาครัฐ ร่วมในการ
ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและอยู่
บนพื้นฐานของการที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
และอิสระทางความคิด มีส่วนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมของภาครัฐ ศึกษาระดับการมีส่วน
ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 
ใน 5 ระดับ โดยการประยุกต์ใช้ระดับการมีส่วน
ร่วมตามเกณฑ์ของ กพร. ได้แก่ 1) ระดับการรว่ม
คิด 2) ระดับการร่วมตัดสินใจ 3) ระดับการร่วม
ปฏิบัติ  4) ระดับการร่วมรับผลประโยชน์ 5) 
ระดับการร่วมติดตามและประเมินผล 

2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 
ตามทฤษฏีของ Herzberg ที่เรียกว่า ทฤษฏีสอง
ปัจจัย แรงจูงใจ เกิดจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ า
จุน โดยผู้วิจัยได้น าเอาปัจจัยจูงใจมาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้เกิดการ
แสดงออกหรือมีพฤติกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่
ตัวเองต้องการหรือความพึงพอใจของตนเอง มี
ความชอบและความรักที่จะท าเพื่อสิ่งนัน้ๆ ปัจจัย
จูงใจเป็นสิ่งที่เกิดจากความต้องการภายในของ
บุคคล เช่น ความพึงพอใจและรักในงานด้านการ
ให้บริการ การได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
จ า ก ผู้ อ่ื น  มี ค ว า ม ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีความตั้ งใจและมุ่ งมั่นในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความภูมิใจต่อผลส าเร็จ

ของงานที่ได้ท าเพื่อส่วนรวม ได้รับการยอมรับ
นับถือจากผู้อื่น เป็นต้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ
บาล ตามที่ได้บัญญัติไว้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงว่าด้วยการ
บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ที่ใช้บังคับ
กับส่วนราชการและได้ก าหนดขอบเขตของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์
ของการบริหารราชการที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ของทุกส่วนราชการ ต้องมีความมุ่งหมายและ
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและไม่มีขั้นตอนเกิน
ความจ าเป็น ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ โดยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่มีมติ
เห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 
10 หลักการย่อย ซึ่งได้แก่ หลักประสิทธิภาพ 
หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลัก
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ความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอ านาจ หลักคุณธรรม จริยธรรม 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ งานวิจัยของ สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2552) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัย
ด้านองค์การ (อบต.) มีความสัมพันธ์และส่งผล
ต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
งานวิจัยของวัชรีย์  ศรีวิชัย (2553) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลต าบล ในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัด
ล าปาง ผลการศึกษาพบว่า การด า เนินงาน
โดยรวมนั้นยังประสบกับปัญหาในหลายเรื่อง
ด้วยกัน เช่น ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานของเทศบาลเกาะคายังมีน้อย
เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
การมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลเกาะคา ขาดความ
ชัดเจนในการก าหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วม

จึงไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และอีกหนึ่งงานวิจัยของ ประสิทธิ์  สุทธะนะ 
(2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าที่
และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางได้มีการจัด
เวทีประชาคมในระดับต าบลโดยเปิดโอกาสให้
ตัวแทนหรือผู้น าชุมชนเข้าร่วมเพื่อเสนอโครงการ
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง แต่ใน
ระดับหมู่บ้านนั้นได้ปล่อยให้มีการจัดประชุม
กันเอง ซึ่งบางหมู่บ้านไม่ได้มีการจัดประชุมจริง
หรือบางหมู่บ้านได้มีการจัดประชุมจริงแต่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนอ่ืน
เข้าร่วม ท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น
จริง และบางหมู่บ้านไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
และแผนงานของทางองค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง ส่วนการตัดสินใจเลือกโครงการหรือ
แผนงานเพื่ อบรรจุ ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น ตัวแทนและผู้น าชุมชนบางหมู่บ้าน
จะเลือกโครงการหรือแผนงานที่เป็นประโยชนต์อ่
ตนเองและพวกพ้องเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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วัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาคร้ังนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้  
1)  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัย

ส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม  
3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย

จูงใจกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น                                       
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ. 
เมือง จ. ร้อยเอ็ด แสดงได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

             
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
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วิธีการวิจัย 
 ด้านประชากรประกอบด้วย ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลรอบเมือง จ านวน 15,958 
คน โดยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 เป็นประชาชนทั่วไปเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
เลือกใช้สูตรของ Yamane จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 390 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นผู้น าชุมชน 
โดยคัดเลือกจากผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภาต าบล จ านวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 1 
คน จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ใช้วิธีการ
สุ่มแบบชั้นภูมิ 

เครื่องมือในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับการมีส่วนร่วม (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
โดยศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกใน 
3 ด้านคือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
และปัจจัยด้านการบริหารองค์กร 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1)  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บ

ข้อมูลจากภาคสนามที่ใช้แบบสอบถามและ
แบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 390 ชุด รวมทั้ง
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

2)  การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บ
ข้อมูลผ่ านการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 

ในส่วนของสถิติเชิงพรรณา ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมด้วย
สถิติในเชิงอนุมาน โดยใช้ T-test (Independence 
samples), F-test (One way ANOVA) แ ล ะ 
Pearson’s correlation ในการทดสอบสมมติฐาน 

การให้คะแนน เป็นการก าหนดค่า
น้ า ห นั ก แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น จ า ก
แบบสอบถาม การแปลความหมายของคะแนน
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเมือง โดยอาศัยแนวทางของเบสท์และคาน 
(Best and Kahn อ้างใน ด ารงค์วัฒนา , 2549) 
ดังนี้ 
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เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับการมีส่วนร่วม ในแต่ละช่วงคะแนนดงันี้ 
การแปลผลคา่เฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น 
     4.21 – 5.00   การมีส่วนร่วมในระดบัมากทีสุ่ด 
     3.41 – 4.20   การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
     2.61 – 3.40   การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
     1.81 – 2.60   การมีส่วนร่วมในระดบัน้อย 
     1.00 – 1.80   การมีส่วนร่วมในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการวิจัย 

 
(1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตามรายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจากประชาชน

ทั่วไปจ านวน 390 คน จ าแนกตามปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (n = 390) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 216 55.38 
หญิง 174 44.62 
รวม 390 100.00 

2. อายุ   
อายุระหว่าง 18 – 25 ปี 28 7.18 
อายุระหว่าง 26 – 35 ปี 74 18.97 
อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 181 46.41 
อายุระหว่าง 46 – 55 ปี 69 17.69 

อายุมากกว่า 55 ปี 38 9.74 
รวม 390 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
ปฐมศึกษา 14 3.59 

มัธยมศึกษา 106 27.18 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 179 45.90 

ปริญญาตร ี 91 23.33 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 

รวม 390 100.00 
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ปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (n = 390) ร้อยละ 
4. สถานภาพการสมรส   

โสด 61 15.64 
สมรส 304 77.95 
หม้าย 25 6.41 

หย่าร้าง หรือ แยกกันอยู ่ 0 0.00 
รวม 390 100.00 

5. กลุ่มอาชีพ   
พนักงานบริษัทเอกชน 96 24.62 

รับราชการ 47 12.05 
ประกอบธุรกิจสว่นตัว 100 25.64 

เกษตรกร 80 20.51 
รับจ้างทั่วไป 46 11.79 

อื่นๆ 21 5.38 
รวม 390 100.00 

6. จ าแนกตามรายได้   
ต่ ากวา่ 5,000 บาท 0 0.00 

5,001 – 10,000 บาท 52 13.33 
10,001 – 15,000 บาท 115 29.49 
15,001 – 20,000 บาท 104 26.67 
มากกว่า 20,000 บาท 119 30.51 

รวม 390 100.00 

 
ตารางที่ 2  ข้อมูลของผู้น าชุมชนจ านวน 10 คน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน (n = 10) ร้อยละ 

ผู้น าชุมชน   
ผู้ใหญ่บ้าน 6 60.00 

สมาชิกสภาต าบล 4 40.00 
รวม 10 100.00 

 
(2)  ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.294 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.886 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านการร่วมรับผลประโยชน์, ด้านการร่วมปฏิบตัิ
ด้ านการร่วมคิด , ด้านการร่วมติดตามและ
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ประเมินผล , ด้านการร่วมตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย
เ ท่ า กั บ  3.342, 3.308, 3.294, 3.268, 3.259 
ตามล าดับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.883, 0.885, 0.897, 0.861, 0.902 ตามล าดับ 

(3)  ความสัมพันธ์ของลักษณะสว่น
บุคคลที่แตกต่างกันกับการมีส่วนร่วม พบว่า 
โดยรวมแล้วลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. รอบเมือง ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้แก่ อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ
การสมรส, อาชีพและรายได้ ยกเว้นปัจจัยด้าน
เพศที่พบว่าเพศที่ต่างกันมีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่าง
กัน 

(4)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจ
กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  พ บ ว่ า  ปั จ จั ย จู ง ใ จมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม โดยรวมมีค่าสัม
ประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ 0.929 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า ปัจจัย
จูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(5)  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วน
ร่วม พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของ อบต.รอบเมือง มีความสัมพันธ์กับการมีสว่น
ร่ วม ในทุ กด้ าน  โดยรวมมีค่ าสั มประสิทธิ
สหสัมพันธ์ เพี ยร์สัน  เท่ ากับ  0.232 และมี

นัยส าคัญทางสถิติ เท่ ากับ  0.000 น้อยกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ด้านบุคคล จากผลการวิจัยที่

พบว่า อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส 
อาชีพและรายได้ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้าน
เพศที่พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่ วนร่ วมไม่แตกต่ า งกัน  ดั งนั้ น  การ
สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจึงต้องน า
ปัจจัยส่วนบุคคลมาพิจารณาความแตกต่าง 
โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ที่พบว่าส่วนมากไม่มีเวลา
ใ ห้กับการมีส่ วนร่ วมและเป็นอาชีพที่ ไ ม่ มี
ความป็นอิสระท าให้ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
กว่ากลุ่มอ่ืน หากสามารถจูงใจกลุ่มประชาชนที่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมได้มากขึ้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2.  ด้านปัจจัยจูงใจ ผลจากการ
วิจัยที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีการรวมกลุม่
อาชีพและมีอาชีพเสริมด าเนินชีวิตตามแนวคิด
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากประชาชน
ต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความตั้งใจที่
จะพัฒนาชุมชนและสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน
ของตนเอง ต้องการใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและมีทัศนคติที่
ดีต่อการมีส่วนร่วม ดังนั้น อบต. จึงต้องสร้าง
แรงจูงใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจ ากัด
ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและ
ทั่วถึง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน
ของ อบต. ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ 

3.  ด้านการบริหารองค์การ การ
ก าหนดแผนและนโยบาย ภาครัฐโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนที่หลากหลายช่องทาง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่
จ าเป็นให้ประชาชนได้รับทราบอย่างครบถ้วน
และต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประชาชนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการสาธารณะ พัฒนาบุคลากร
ขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

จะต้องค านึงถึง พื้นฐานในด้านลักษณะส่วน
บุคคลหรือปัจเจกบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยการ
เลือกใช้กิจกรรมหรือโครงการที่เป็นตัวกลางใน
การเชื่อมต่อกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดการ
พัฒนาจนสามารถท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับที่สูง  

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ
เกี่ ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปได้ว่าความ
คิดเห็นของประชาชนกับความคิดเห็นของภาครัฐ
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน  

3.  ควรศึกษาความต้องการของ
ประชาชนที่คาดหวังจากการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีความ
ต้องการและคาดหวั งจากการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกัน  
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4.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ้งเน้นการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
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