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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต มีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน และเพื่อศึกษาแนวทาง 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เก็บข้อมูลโดย 
ใช้แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอถลางจงัหวดัภเูก็ต อาย ุ18 ปีขึน้ไป จ านวน 386 คน และสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ก านันและผู้ ใหญ่บ้านต าบลเชิงทะเล จ านวน 9 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
 

 
 
 

1วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3,4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่น
ต าบลเชิ งทะเล อ า เภอถลาง จังหวัดภู เก็ต ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  

2. ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ได้แก่ 1) ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจาก
การให้บริการ เช่น การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉิน ความล่าช้าและการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 2) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณปูโภคต่างๆ
เช่น น า้ประปาไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง น า้เน่าเสียในชุมชน ถนนเป็นหลมุ
เป็นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริหารไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาตามที่เสนอ
และไม่ให้ความส าคัญกับประชาชน 4) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร และ 
การประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยไม่ทั่วถึง 5) องค์การบริหารส่วนต าบล 
เชิงทะเล ไมเ่ปิดโอกาสให้เข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมน้อย มีเฉพาะกลุม่  

3. แนวทางสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต มีแนวทางดงันี ้1) ด้านระเบียบ
กฎหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
2) ด้านประชาธิปไตย โดยสร้างจิตส านึกจากพืน้ฐานประชาธิปไตย และปลูกฝัง
ประชาธิปไตยตัง้แต่ระดบัครัวเรือนให้กบัประชาชน 3) ด้านการตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการโดยการตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็ว
และตรงจดุมีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา 4) ด้านการประชาสมัพนัธ์ ปรับปรุง
วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสมัพันธ์ให้กว้างขวางขึน้ 5) ด้านแรงจูงใจ  
สร้างแรงจงูใจให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม โดยการสนบัสนนุการจดังานหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 6) ด้านการสร้างความเป็นเจ้าของ โดยกระตุ้น
จิตส านึกความเป็นเจ้าของ และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนัก 
ถึงปัญหาร่วมกนั  
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ค าส าคัญ : การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of the people’s 
participation in community development of Cherng Thalay Sub - District, to examine 
the barriers affecting the people’s participation, and to investigate the guidelines  
to develop the people’s participation. The sample group consisted of 386 
people who were 18 years old and over residing in Cherng Thalay Sub - district. 
Questionnaires were used as tools to collect the data. The statistics employed 
in analyzing the collected data were frequency, percentage, arithmetic means, 
SD, and content analysis. 
 The results of the study revealed: 
 1. The level of the peoples’ participation as a whole was found to 
be moderate. When considering each area, implementing projects was found 
to be high, followed by receiving benefits. The area with the least participation was 
found to be assessment and follow-up. 
 2. Problems found were as follows : 1) People were unhappy with the 
services of the following: ambulances, and slow services. 2) The infrastructures 
were ineffective for the following: water, electricity, polluted water, roads, and 
communications. 3) The administrators did not try to solve the problems for  
the people. 4) People received very little information about the projects.  
5) Only a few groups of people had an opportunity to participate in the projects. 
 3. The researcher proposed the guidelines to improve the level 
of the people’s participation as follows. 1) Laws and regulations : The Cherng Thalay 
SAO should provide knowledge about laws and regulations and encourage 
people to understand their roles and duties. 2) Democracy : The people’s awareness 
regarding democracy should be built. 3) Problems: The administrators should solve 
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the community problems effectively and ethically. 4) Information : The Cherng Thalay 
SAO should improve the methods and increase their channels to give information to 
the public. 5) Motivation : The Cherng Thalay SAO should motivate their people to 
participate by organizing various activities regularly. 6) Sense of belonging : 
The Cherng Thalay SAO should encourage their residents to have a sense of 
belonging and cooperate in solving community problems. 
Keyword : The People’s Participation in Community Development 
 
บทน า 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการสากลที่ได้ รับการยอมรับว่า 
มีความส าคญัและจ าเป็นในสงัคมประชาธิปไตย และกฎหมายรัฐธรรมนญูซึ่งเป็นกติกา
สูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
อย่างชดัเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐ
แบบมีส่วนร่วมและแนวคิดธรรมาภิบาล ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วม
ก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนมามีสว่นร่วม อาทิเช่น พระราชบญัญตัิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน พ.ศ. 2548 (อรทยั ก๊กผล,2552:3-4) 

ในด้ านการมี ส่วน ร่วมของพลเมืองการปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ถือว่ า 
เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะโดยหลกัการประชาธิปไตยแล้ว
ถือว่าพลเมืองคือเจ้าของอ านาจการปกครองที่แท้จริง ดังนัน้ หากพลเมืองมีความรู้  
มีความเข้าใจ และมีพฤติกรรมทางการเมืองที่ เหมาะสมก็จะท าให้การเมืองท้องถ่ิน 
มีคุณภาพ ปัญหาความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของพลเมือง
ท้อง ถ่ิน ท าให้ ระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินไร้คุณภาพ อันจะยังผลให้ เกิด 
ความล้มเหลวทางการปกครองด้วย ดงันัน้ การสร้างการมีสว่นร่วมของพลเมืองจึงนบัว่าเป็น
ปัจจยัที่ส าคญัมากอีกประการหนึง่ในการปกครองสว่นท้องถ่ิน (อดุม ทมุโฆสติ,2553 : 502) 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจของการปกครองท้อง ถ่ิน  
โดยเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นหมายถึงการกระจาย
อ านาจทัง้การเมืองและการบริหารให้คนในชุมชนก าหนดทิศทางและดูแลแก้ปัญหา  
ของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงแยกจากการปกครอง
ท้องถ่ินไม่ได้ การมีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงไม่ใช่เพียงการกระจายอ านาจหน้าที่และ
บทบาทความรับผิดชอบ รวมทัง้ความสามารถในการบริหารจดัการเท่านัน้ แต่ยงัหมาย
รวมถึงการสง่เสริมให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมโดยตรงในการเมืองการบริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินอีกด้วย เร่ืองของการปกครองท้องถ่ินจึงมิใช่เร่ืองของการจดับริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน
เท่านัน้ หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเองเสริมสร้างให้ประชาชน  
มีความเป็นเจ้าของชุมชนและมีสว่นร่วมอย่างกระตือรือร้นในการก าหนดวิ ถีชีวิตและ
อนาคตของชุมชนร่วมกัน ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยท้องถ่ินอันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน  
(อรทยั ก๊กผล, ฉตัรระวี กิติโยดม, 2555 : 11) 

ปัจจุบันแม้ว่าระเบียบกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์การบริหารส่วนต าบลในการก าหนดนโยบาย  
การตดัสนิใจ การด าเนินการ การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผลในทกุระดบั รวมทัง้
การมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสว่นต าบล เพื่อเป็นตวัแทนเข้าไปบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล แต่ก็ไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท 
ของตวัเอง ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรืออาจเป็นเพราะประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการมีสว่นร่วม ซึ่งจากเหตุผลดงักล่าว ท าให้การแสดงออกเพื่อรักษาผลประโยชน์
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล เพื่อน าไปปฏิบตัินัน้ 
มีน้อยมากหรืออาจกล่าวได้ว่าแทบไม่มีเลย ส่งผลให้การด าเนินการพัฒนา ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ินได้ (คณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ, 2550 : 1-2) 
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จากความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  
จึงท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน และ
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
ขัน้ตอนการศกึษา ดงันี ้

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่มีอายุ 18 ปีขึน้ไป
จ านวน 11,093 คน (ข้อมลู ณ เดือน เมษายน 2557 ส านกัทะเบียนอ าเภอถลาง) และ
ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ก านนัและผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหาร
สว่นต าบล เชิงทะเล 

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ประชาชนที่อาศยัในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล

อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ที่มีอาย ุ18 ปีขึน้ไป จ านวน 386 คน 
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กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล  ไ ด้แก่ผู้ บ ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเ ชิ งทะเล 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล รองนายกองค์การบริหาร 
สว่นต าบลเชิงทะเล และปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล เชิงทะเล จ านวน 4 คน ก านนั และ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล จ านวน 5 คน รวมทัง้หมด 9 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถ่ิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัแบบลิเคิท (Likert,1932 : 1-55)โดย 
ได้ทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อความกบัเนือ้หา (IOC) 
เทา่กบั 0.96 

ตอนที่ 3 ปัญหาอปุสรรต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน
กรณีศกึษาองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

ตอนที่ 4 แบบสมัภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ก านนั และผู้ ใหญ่ในเขตองค์การบริหาร 
สว่นต าบลเชิงทะเล 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั ตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต าราตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทาง

ในการก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนือ้หาในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง แก้ไข ข้อค าถามให้ครอบคลมุรายละเอียดของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ทัง้หมด 
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3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของคณะอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเที่ยงตรงตามเนือ้หา จากนัน้ 
น าผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ เ ช่ียวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแก้ไข  
ตามข้อเสนอแนะแล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม  และ
วตัถปุระสงค์โดยคา่ (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) เทา่กบั 0.96  

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนที่ในเขตเทศบาลต าบลศรีสนุทร
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 
alpha) (Cronbach,1990 : 202-204) โดยค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.957 

 
ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป จากการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
มีจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 108 คน  
คิดเป็นร้อยละ28.00 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และมีรายได้ 
10,001-15,000บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 
พบว่า  ในภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการรับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด  
เมื่อวิเคราะห์แตล่ะด้าน 

2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้เลือกแนวทางการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ประชาชน
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เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชิงทะเลได้อยา่งอิสระ สว่นประชาชนก าหนดนโยบาย ก าหนดโครงร่างของแผนพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล และประชาชนแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เมื่อมีปัญหาในชุมชนและเลือกแนวทางการพัฒนาได้  
มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  

2.2 ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
ในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เช่น การพัฒนาวัด  
การพฒันาสถานที่ราชการ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่วนประชาชนช่วยประสานงาน 
ให้โครงการพฒันาตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 

2.3 ด้านการมีสว่นร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกจากการพัฒนาท้องถ่ิน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
สวนสาธารณะ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนได้รับความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินจากผลของการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เ ชิ งทะเล ส่วนประชาชนได้ รับผลประโยชน์จากการให้บริการ ด้านต่างๆ เช่น  
การมีศนูย์พฒันาเด็กเลก็ โรงเรียน อินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  

2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อบกพร่อง  
ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การกบริหารสว่นต าบล
เชิงทะเล มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเชิงทะเล ส่วนประชาชนร่วมสงัเกตการณ์การตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้าง  
ตามโครงการตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  
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  3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในการ
พฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหาร ส่วนต าบลเชิงทะเล พบว่า 1) ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกจากการให้บริการ เช่น การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รถฉกุเฉิน ความลา่ช้า
และการติดต่อเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ  2)  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น า้ประปาไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าสอ่งสว่างข้างทาง น า้เน่าเสีย 
ในชุมชน ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริหารไม่เข้ามาแก้ไข
ปัญหาตามที่เสนอและไม่ให้ความส าคัญกับประชาชน 4) ประชาชนไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสาร และการประชาสมัพนัธ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยไม่ทัว่ถึง 5) องค์การบริหาร 
สว่นต าบลเชิงทะเล ไมเ่ปิดโอกาสให้เข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมน้อย มีเฉพาะกลุม่  

4. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถ่ินกรณีศกึษาองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ดงันี ้

 4.1 ด้านระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมาย และเข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยการอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายและความส าคญัของการมีสว่นร่วม 

 4.2 ด้านประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้าง
จิตส านึกจากพืน้ฐานประชาธิปไตย การปลูกฝังประชาธิปไตยตัง้แต่ระดับครัวเรือน
ให้กบัประชาชน โดยการสร้างกิจกรรมประชาธิปไตยในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โรงเรียน ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และสร้างกิจกรรมประชาธิปไตย ในบ้าน พ่อ แม่ ลูก เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมจิตส านกึประชาธิปไตย 

 4.3 ด้านการตอบสนองปัญหาและความต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบล
เชิงทะเลตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วและตรงจุด  
มีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและ 
ความต้องการของประชาชนเป็นประจ า 

 4 .4 ด้านการประชาสัมพัน ธ์  อง ค์การบริหารส่วนต าบลเ ชิงทะเล 
ควรปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และการประชาสัมพันธ์  
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ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแจ้งข่าวสารโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาและผลการ
ด าเนินงานตา่งๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหวา่งองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล
กบัประชาชน ซึง่จะท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีมากขึน้ 

 4.5 ด้านแรงจูงใจ องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มี  
ความตอ่เนื่องและเข้าถึงประชาชนอยา่งแท้จริง ควรให้สทิธิประชาชน ในการตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในทุกขัน้ตอน และให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส 
ในการใช้งบประมาณในการพฒันาโครงการตา่งๆ 

  4.6 ด้านความเป็นเจ้าของ องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลต้องกระตุ้ น
จิตส านึก ความเป็นเจ้าของ และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนักถึง
ปัญหาร่วมกนั เร่ิมจากระดบัความคดิ และให้ประชาชนรู้สกึ เป็นเจ้าของตัง้แตเ่ร่ิมจนถึง
สิน้สดุ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดหรือวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนเอง และในการตดัสนิใจในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ เพื่อจะได้
ความคิดที่หลากหลาย  

 
สรุปและอภปิรายผล 

การศกึษาเร่ืองแนวทางการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีประเด็น  
ที่น ามาอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต 
  จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา

ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต ในภาพรวม  
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
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ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ สมศักดิ์ น้อยนคร (2551 : 75-78) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พบว่า การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจงัหวดัอตุรดิตถ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกันเมื ่อพิจารณา เป็นรายด้าน ที ่พบว ่า 
ด้านการรับรู้ข้อมลูขา่วสารด้านการปฏิบตัิงานและด้านการรับประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก  
สว่นด้านการคิดพฒันาด้านการตดัสินใจและด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยสามารถอธิบายได้ดงันี ้

  1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ประชาชนได้เลอืกแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คือ ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล
ได้อย่างอิสระ สว่นประชาชนก าหนดนโยบาย ก าหนดโครงร่างของแผนพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล และประชาชนแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
สว่นต าบลเชิงทะเล เมื่อมีปัญหาในชุมชนและเลือกแนวทางการพฒันาได้ มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท้องถ่ิน ของอนนัต์ อนนัตกูล (2551 : 6-7) 
ที่กล่าวว่า  การปกครองท้องถ่ินท าให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครองตนเอง  
หวัใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบือ้งบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชน  
มีสว่นร่วมในการปกครอง ซึง่ผู้บริหารท้องถ่ินนอกจากจะได้รับเลอืกตัง้มาเพื่อรับผิดชอบ
บริหารท้องถ่ิน โดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถ่ินจะต้อง
ฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชน  
ออกเสียงประชามติ  ใ ห้ประชาชนมีอ านาจถอดถอนซึ่ งจะท าใ ห้ประชาชน  
เ กิดความส านึกในความส าคัญของตนต่อท้อง ถ่ิน ประชาชนจะมีส่วน รับ รู้  
ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินของตน  
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  1.2 ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  
ในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เช่น การพัฒนาวัด  
การพฒันาสถานที่ราชการ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อมในชุมชน สว่นประชาชนช่วยประสานงาน 
ให้โครงการพฒันาต่างๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ให้ส าเร็จลลุว่ง  
ไปด้วยดี มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองรูปแบบการมีส่วนร่วม ของ 
จารุวรรณ ชาวศรีทอง และนรินยา สภุาพพลู (2546 : 40) ที่กลา่วว่า การสนบัสนนุ
ทางด้านวิธีการ เป็นสว่นส าคญัของลกัษณะการมีสว่นร่วม ในวิธีการที่เก่ียวข้องกบัสิ่งที่
เกิดขึน้ การสนบัสนนุแหลง่ที่มาที่ส าคญันัน้มีวิธีการ คือ การมีสว่นร่วมในการท างาน 
ในกิจกรรมต่างๆที่จดัขึน้ในชุมชน การมีส่วนร่วมในก าลงัวตัถ ุและการหาแหลง่ข้อมูล  
ที่ส าคญั การเป็นอาสาสมคัรในโครงการ การมีสว่นร่วมในวิธีการขัน้ตอนที่สามนีเ้กิดขึน้ได้ 
เนื่องจากความมีน า้ใจของบคุคลในชุมชน (ประชากรเป้าหมาย) ที่มีการตอบสนองในด้าน 
ที่ดีตอ่กิจกรรมโครงการใดๆ 

  1.3 ด้านการมีสว่นร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกจากการพัฒนาท้องถ่ิน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
สวนสาธารณะ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนได้รับความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินจากผลของการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เชิงทะเล สว่นประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การมีศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน อินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ของติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2543 : 642-643)  
ที่กลา่วว่า ประชาชนมกัจะมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ 
กิจกรรมเหล่านีก้่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหลายชนิด อย่างไรก็ตาม รวมทัง้เวลาและ  
การเสยีสละที่จะท ากิจกรรมอยา่งอื่นด้วย ในท่ีสดุบคุคลแตล่ะคน ก็ปฏิบตัิต่อการติดต่อ
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ทางสงัคมเช่นเดียวกบัการแลกเปลี่ยนถ้ากิจกรรมทางสงัคมไม่ได้ประโยชน์ บคุคลก็จะ
ไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องนอกจากจะถกูบงัคบัหรือกระตุ้น 

  1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อบกพร่อง  
ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การกบริหารส่วนต าบล 
เชิงทะเล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเชิงทะเล ส่วนประชาชนร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้าง 
ตามโครงการตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิด เร่ืองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของจรัส สวุรรณมาลา (2546 : 18) ที่กลา่วว่า องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรด าเนินการ 
ให้ประชาชนในชมุชนร่วมคิดและร่วมก าหนดในกิจกรรมสาธารณะตา่งๆ ควรด าเนนิการ
เลือกตัง้ตวัแทนของคนในชุมชน ร่วมคิด  ร่วมก าหนดแนวทางในกิจกรรมสาธารณะ
อย่างโปร่งใส และควรด าเนินการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ทัง้นีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรด าเนินการ เพื่อให้ประชาชนในชมุชนเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของทรัพย์สนิหรือกิจการ
สาธารณะของชมุชน เป็นเจ้าขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นสว่นหนึง่ของชมุชน 

2. ผลการสรุปปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล  

  ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ได้แก่ 1) ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจาก
การให้บริการ เช่น การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉิน ความล่าช้า และการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 2) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณปูโภคต่างๆ
เช่น น า้ประปา ไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง น า้เน่าเสียในชุมชน ถนนเป็นหลมุ
เป็นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริหารไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาตามที่เสนอ
และไม่ให้ความส าคัญกับประชาชน 4) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร และ 
การประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยไม่ทั่วถึง 5) องค์การบริหารส่วนต าบล 
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เชิงทะเล ไม่เปิดโอกาสให้เข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมน้อย  มีเฉพาะกลุม่ สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของสมศักดิ์ น้อยนคร (2551: 75-78) ที่พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจงัหวดัอตุรดิตถ์  
ด้านการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาท้องถ่ินมีความ 
ไม่ชัดเจน ด้านการคิดพฒันา พบว่า ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่กล้า
แสดงออก ปัญหาด้านการตัดสินใจ พบว่า เทศบาลต าบลขาดการสอบถามปัญหา  
และความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการปฏิบตัิ พบว่า  
การบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเร่ืองไมโ่ปร่งในด้านการติดตามประเมินผล พบว่า
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ต าบล ด้านการรับประโยชน์ พบวา่ พืน้ท่ีหา่งไกลความเจริญจะได้รับการพฒันาที่ลา่ช้า 

3.  ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง
จังหวัดภเูก็ต  

  3.1 ด้านระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยการอบรมใ ห้ความรู้ 
แก่ประชาชนเก่ียวกับระเบียบกฎหมายและความส าคญัของการมีสว่นร่วมสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ สภุชัย ตีทศ (2547 : 44-45) ที่กล่าวว่า 
หลกัการและแนวทางการพฒันาที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
ต่อการพฒันาท้องถิ่น ต้องยึดหลกัความต้องการและการแก้ปัญหาของประชาชน
เป็นจุดเร่ิมต้นของกิจกรรมหากกิจกรรมที่จะน าไปให้ประชาชนเป็นเร่ืองใหม่ต้องใช้
เวลาในการกระตุ้น เร่งเร้าความสนใจ ให้ความรู้ความเข้าใจ จนประชาชนยอมรับ
ความจ าเป็น และประโยชน์ในการที่จัดกิจกรรมเหล่านัน้  

  3.2 ด้านประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้าง
จิตส านึกจากพืน้ฐานประชาธิปไตย การปลกูฝังประชาธิปไตยตัง้แต่ระดบัครัวเรือน
ให้กับประชาชน โดยการสร้างกิจกรรมประชาธิปไตยในศูนย์เด็ก โรงเรียน ครู นกัเรียน 
ผู้ปกครอง และสร้างกิจกรรมประชาธิปไตย ในบ้าน พ่อ แม่ ลกู เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
จิตส านึกประชาธิปไตย  สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
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ถวิลวดี บรีุกลุ (2552 : 12) ที่กลา่ววา่ การมีสว่นร่วมของประชาชนมีความส าคญัในการ
สร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริมธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริหารงาน  
หากการมีสว่นร่วมของประชาชนมากขึน้เพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบการท างาน 
ของผู้บริหาร และท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ ต่อสงัคมมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็น 
การปอ้งกนันกัการเมืองจากการก าหนดนโยบายที่ไมเ่หมาะสมกบัสงัคมนัน้ๆ นอกจากนี ้
การมีสว่นร่วมของประชาชนยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคน
รับฟังอีกทัง้ความต้องการ หรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง  

  3.3 ด้านการตอบสนองปัญหาและความต้องการ องค์การบริหารสว่นต าบล
เชิงทะเลตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วและตรงจุด  
มีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและ 
ความต้องการของประชาชนเป็นประจ า สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม
ของถวิลวดี บรีุกุล (2552 : 19 - 23) ที่กลา่วว่า ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการ
เชิญชวนให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึน้ และประเด็น 
ในการประเมินข้อดีข้อเสยีชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั 
การริเร่ิมโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ   
แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ ฟัง เป็นต้น อนึ่งการรับฟังความคิดเห็นนี ้ จะกระท าได้อย่าง 
มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อประชาชนผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ได้มีข้อมลูที่ถกูต้อง
และพอเพียง 

  3.4 ด้านการประชาสัมพัน ธ์  องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
ควรปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และการประชาสัมพันธ์  
ในรูปแบบต่างๆเพื ่อแจ้งข ่าวสารโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ การพ ัฒนาและ 
ผลการด า เนินงานต่างๆ เพื ่อให้เกิดความเข้าใจอ ันดีระหว ่างองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลเชิงทะเลกับประชาชน ซึ่งจะท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากขึน้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุนนัท์ อินวาท (2550 : 49-53) ที่พบว่าแนวทางแก้ไข เพื่อ
พฒันาการมีสว่นร่วมของประชาชน คือ ควรมีการประชาสมัพนัธ์โครงการหรือกิจกรรม
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ต่างๆ เพิ่มมากขึน้ และควรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการประชุมสภาท้องถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน  
ในการจดัท าข้อบญัญัติต าบล ซึ่งจะท าให้การบริหารงานขององค์การปริหารสว่นต าบล
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ตรงกบัความต้องการของประชาชนมากที่สดุ 

  3.5 ด้านแรงจูงใจ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสนบัสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ  
ให้มีความต่อเนื่องและเ ข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง  ควรให้สิท ธิประชาชน  
ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในทุกขัน้ตอน และให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณในการพฒันาโครงการต่างๆ สอดคล้องกบัแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของ อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-18) ที่กลา่วว่า ตลอดเวลา 
ที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและ
ร่วมกนัในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดงักลา่วสามารถส าเร็จลลุว่ง
ตามเปา้หมาย 

  3.6 ด้านความเป็นเจ้าของ องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลควรกระตุ้ น
จิตส านึกความ เป็นเจ้าของ และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนักถึง
ปัญหาร่วมกนั เร่ิมจากระดบัความคิด และให้ประชาชนรู้สกึเป็นเจ้าของตัง้แต่เร่ิมจนถึง
สิน้สดุ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดหรือวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนเอง และในการตดัสนิใจในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ เพื่อจะได้
ความคิดที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วน ร่วมของ  
อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-18) ที่กลา่วว่า ในแก้ปัญหาของชุมชน ควรเปิดให้ประชาชน
เข้าร่วมตัง้แต่ต้นจนจบ เร่ิมตัง้แต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่
ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเ ร่ือง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 
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ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ดงันี ้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ระเบียบ
กฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
ความส าคญัของการมีสว่นร่วม 

2. องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลควรสร้างจิตส านกึจากพืน้ฐานประชาธิปไตย 
และการปลูกฝังประธิปไตยตัง้แต่ระดับครัวเรือนให้กับประชาชน โดยการปลูกฝัง
ประชาธิปไตยตัง้แตร่ะดบัครัวเรือน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ
ในโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ มากขึน้ โดยเฉพาะการท าประชาคมหรือประชาพิจารณ์ เพื่อ
จะได้ความคิดที่หลากหลายและปอ้งกนัความขดัแย้ง  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรตอบสนองความต้องการหรือ 
แก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วและตรงจดุ มีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา 
โดยการจดัประชมุรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเป็นประจ า 

4. องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลควรปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อมลูข่าวสาร และ
การประชาสมัพนัธ์ให้กว้างขวางขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบหอกระจายข่าวเสียงตามสาย 
เพื่อแจ้งข่าวสารโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาและ ผลการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน ซึ่งจะท าให้
ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีมากขึน้ 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสนบัสนนุการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง
และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ควรให้สิทธิประชาชนในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิงานพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลในทุกขัน้ตอน 
และให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
ในการพฒันาโครงการตา่งๆ  

6. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรกระตุ้นจิตส านึกความเป็นเจ้าของ 
และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนกัถึงปัญหา เร่ิมจากระดบัความคิด
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และให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของตัง้แต่เร่ิมจนถึงสิน้สุด โดยจัดให้มีโคร งการ หรือ
กิจกรรมการพฒันา และให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการคิดหรือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
ของตนเอง โดยองค์การบริหารสว่นต าบลสนบัสนนุงบประมาณ 
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