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ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง 

 
Factors Affecting the Peoples’ Participation in Forming the Three Years  

Local Development Plan of the Tung Kai Sub-District,  
Yantakaw District, Trang Province 

 
จตุิมา พนัธุ์ช่วง1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้
เป็นประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอ 
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง จ านวน 364 คน เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิจัยครัง้นี เ้ ป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย การแจกแจงหาค่าความถ่ี 
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
     ระดบัปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันา 
สามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลางโดยปัจจยัที่มีระดบัสงูสดุคือปัจจยัด้านประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหา  
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ส่วนปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาสามปี ได้แก่ ปัจจัยเก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการขาด
โอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมลงมติเพื่อสร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาปัจจยั
ด้ านประชาชนมี ส านึ กต่อปัญหา ประชาชนไม่ ได้ รับการพัฒนาอย่ างทั่ วถึ ง 
และประโยชน์ร่วม ปัจจัยด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา ประชาชนขาดการสนบัสนุน
ข้อมลูขา่วสารและปัจจยัจงูใจ การได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม ขาดความสามคัคี
ไมค่อ่ยเห็นถึงประโยชน์การมีสว่นร่วมโดยมีข้อเสนอแนะต่อปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ได้แก่ ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบ
นโยบายมาตรการ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ 
ในการพัฒนาปัจจัยด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม สร้างกิจกรรม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้เพื่อให้เกิดความสามัคคี สมัพันธภาพมากขึน้ในชุมชน
ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล
ขา่วสารและปัจจยัจงูใจ การได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม จดักิจกรรมเพื่อประสาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้น าท้องถ่ินกบัชมุชน 
ค าส าคัญ : ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of factors affecting  
the peoples’ participation in forming the three years local development plan of  
Tung Kai Sub-District, to investigate the problems that occur during the process, and 
to propose suggestions to improve the peoples’ participation. The sample 
subjects were 364 people who were 18 years old and over and residing at  
Tung Kai Sub-District. Questionnaires were used as tools to collect the data.  
The statistics employed in analyzing the collected data were percentage, arithmetic 
means, and SD. 
 The results of the study revealed as follows : The level of the factors affecting 
the peoples’ participation was found to be moderate as a whole. The most affecting 
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factors were found to be the peoples’ awareness, and recognition of problems.  
 Regarding the problems found during the process, it was revealed as follows 
: public measures : the people lacked opportunities to participate in making  
the policy in order to solve the problems; people : many people did not recognize  
the problems due to lack of training and receiving benefits; individual and organization 
development : most people lacked sufficient information about receiving benefits from 
participation. Suggestions to improve the peoples’ participation included the followings : 
public measures : people should have opportunities to express their opinions in 
the community development; people : more activities should be created for  
the local people to participate in order to boost peoples’ unity and good relationship; 
individual and organization development : the organization should encourage  
the public to realize the benefits from participation and provide them with 
information. More activities should be held in order to enhance the relationship 
between the community leader and the community. 
Keywords : Factors Affecting the Peoples’ Participation 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนญูเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมมากที่สดุเท่าที่เคยมีมา
และบัญญัติไว้ในหลายมาตราได้บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย  
ด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ในระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ิน ส่ง เสริมและสนับสนุนการมี  ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ  
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สงัคมรวมทัง้การจัดท าบริการ
สาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ  
การใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชา ชีพหรือตามสาขาอาชีพ 
ที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น สง่เสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และ
จดัให้มีกฎหมายจดัตัง้กองทนุพฒันาการเมืองภาคการเมือง เพื่อช่วยเหลือการด าเนิน
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กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชน  
ที่รวมตวักนั ในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของชมุชนในพืน้ท่ี (รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย, 2550 : 28) 
 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามหลกัแห่งการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและสง่เสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจัดท า บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจแก้ปัญหาในพืน้ท่ีท้องถ่ินใดมีลกัษณะที่จะปกครองตนเองได้ ยอ่มมี สิทธิจดัตัง้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญัติก ากับ ดูแลองค์กรส่วน
ท้องถ่ินต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจน สอดคล้อง 
และเหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญัติ โดย
ต้องเป็นไปเพื่ อการคุ้ มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์  
ของประเทศ เป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคญัแห่งหลกัการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถ่ิน (รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย, 2550 : 112-113) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่ง ที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 เป็นรูปแบบของการปกครองที่เกิดจากการกระจายอ านาจการปกครอง  
เพื่อวตัถุประสงค์ให้ประชาชน ในท้องถ่ินได้มีโอกาสเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ในการปกครองท้องถ่ินด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาความต้องการ  
ของประชาชนในท้องถ่ิน ซึง่เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริงคือ การจัดท าแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาต าบลจึง 
เป็นเคร่ืองมือขององค์การบริหารสว่นต าบลในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
ของประชาชน เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจและ 
แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและการจัดท าแผนจะสามารถบรรลวุัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายได้จะต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนในการสะท้อนปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน 
(แผนพฒันาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย, 2555 : 3) 
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 การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินก็ไม่อาจประสบผลส าเร็จ
ได้เพียงการจัดตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลขึน้มาเท่านัน้ เนื่องจากสาระของการ  
มีสว่นร่วมของประชาชนไมไ่ด้ยดึติดอยูก่บัองค์กรเป็นหลกัยงัมีปัจจยัอื่น ๆ ที่ส าคญั เช่น 
การตระหนักถึงหน้าที่ของประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ให้ความสนใจ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมของประชาชนในการค้นหาปัญหาการวางแผน การปฏิบตัิงาน 
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการก าหนดทิศทางในการด า เนินงานให้สอดคล้อง 
กบัปัญหาและความต้องการของประชาชน (สดุาวรรณ์ มีบวั, 2547 : 10) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พบว่า  
การสง่เสริมให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งค่ายไม่ได้ยึดติดอยู่กับองค์กรเป็นหลักยังมี ปัจจัยที่ส า คัญ เช่น  
การตระหนักถึงหน้าที่ของประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ให้ความสนใจ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมของประชาชนในการค้นหาปัญหาการวางแผน การปฏิบตัิงาน 
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการก าหนดทิศทางในการด า เนินงานให้สอดคล้อง 
กบัปัญหา 
 ดังนัน้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่  จะศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง  
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 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรัง  
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรัง 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี  ้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งผู้ วิจัย 
ได้ก าหนดขัน้ตอนการศึกษา ดังนี  ้
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนผู้มีสทิธ์ิเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่อยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรังจากข้อมลู
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
จ านวน 6,553 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยค รั ง้ นี ไ้ ด้แก่  ประชาชนผู้ มีสิท ธ์ิ เลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีอยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว 
จงัหวดัตรัง จ านวน 364 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น 
แบบส ารวจรายการ (Check list) ซึง่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการ
จดัท าแผนพฒันาสามปี กรณีศกึษาองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัแบบลิเคิท (Likert, 1961 : 166 - 169)  
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โดยได้ทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อความกบัเนือ้หา (IOC) 
เทา่กบั 0.89 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีผล 
ตอ่ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ซึง่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารต าราที่ เ ก่ี ยวข้องกับปัจจัยที่ ส่ ง เสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน โดยก าหนดของข่ายในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
ของการวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ  
โดยมีวตัถปุระสงค์ของแบบสอบถาม ตามประเด็นหลกัที่ได้ก าหนดในกรอบการวิจยั 

3. น าเคร่ืองมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเนือ้หาครอบคลมุ
และตรงกบัประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และให้ข้อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

4. หาความ เที่ ย งตรง  (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ ส ร้ าง เส ร็จ 
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อ
ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความเ ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยง  
ของเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน พิจารณาด้านเนือ้หา ความชดัเจนของภาษา
และส านวนที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ (Index of Item Objective Congruence  :  IOC) ได้ค่า
เทา่กบั 0.99 

5. น าแบบสอบถามการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว
จังหวดัตรัง จ านวน 30 คน น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองน ามาหาค่าความ
เช่ือมัน่โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาล (Cronbach’s Coefficient alpha) 
(Cronbach, 1990 : 202-204) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเทา่กบั0.89 
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 6. จัดท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูกบัประชาชนในการวิจยั 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 
มีอยู่ในช่วงอายุ 51ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 35.40 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 31.30 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.70 มีรายได้ 10,001 – 15,000 
คิดเป็นร้อยละ 48.10  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว 
จังหวัดตรังทัง้ 4 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ในภาพรวม ระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่ 2.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจยั 
พบว่า ปัจจยัด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 2.85 
และปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันาร่วม มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.53 
 2.1 ปัจจัยเก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการประชุมเมื่อมีโครงการ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง  
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 2.94 และการมีส่วนร่วมในการจัดท ากลไกภาครัฐ ด้านนโยบายและ
มาตรการตา่งๆ มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.45 
 2.2 ปัจจัยด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
การมีสว่นร่วมในการใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 
3.53 และการมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่คณะกรรมการพฒันาต าบลในการจดัท า
แผนพฒันาต าบล มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.51 
 2.3 ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
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ร่วมเรียนรู้กับท่าน ในชุมชน ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.63 และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการสว่นท้องถ่ินอยา่งสะดวก รวดเร็ว มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.45 
 2.4 ปัจจัยจูงใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การพัฒนาได้ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.88 และ 
การมีส่วนร่วมผลักดันโครงการตามแผนพัฒนาหรือโครงการจ า เ ป็นเร่งด่วน  
จากแผนพฒันาไปท าข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.60 
 ผลการวิ เคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่ง เสริมการมีส่วน ร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ดงันี ้
 1. ปัจจยักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     กลไกลภาครัฐเก่ียวข้องกับนโยบายมาตรการด้านโครงสร้างพืน้ฐานตาม
แผนพัฒนาสามปีประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมลงมติเพื่อ  
สร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาถึงจุดส าคัญ ผู้บริหารวางนโยบายไม่เข้าถึงปัญหา
สว่นยอ่ยสว่นมากเน้นความส าคญัจึงละเลยปัญหาเร่ืองเลก็ๆ 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
     ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆ  ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็จลลุ่วง ผู้บริหารทราบถึง
ปัญหาที่ส าคัญโดยตรงแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาถึงจุดส าคัญ ประชาชนขาด  
ความร่วมมือในการพฒันาเป็นกลุม่เพราะประชนชนไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
 ผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาด 
การกระตุ้นเพื่อสง่เสริมให้โครงการส าเร็จตามเป้าหมาย ประชาชนขาดการสนบัสนนุข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ กับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนประชาชนมีการเข้าร่วมเรียนรู้น้อย 
กบัสมาชิกชมุชนจึงท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในปัจจบุนัไมเ่พียงพอ 
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 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
     ประชาชนขาดความสามัคคีไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์การมีส่วนร่วม 
ประชาชนจะมีส่วนร่วมเมื่อได้รับผลประโยชน์ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่วนรวม 
ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์น้อยเพราะผู้บริหารเน้นกิจกรรมเดิม
ไมส่ร้างความสมัพนัธ์ด้านตา่งๆ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว 
จงัหวดัตรัง ดงันี ้
 1. ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     เนื่องจากผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายไม่ได้เข้าถึงปัญหา
ส าคัญโดยตรงจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการพฒันามากขึน้เพราะประชาชนเข้าถึงปัญหาผลกระทบต่อปัญหา
โดยตรงจึงต้องมีสว่นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึน้ 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
     เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตส านึกต่อปัญหาผู้บริหารต้องสร้างกิจกรรม
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมมากขึน้เพื่อให้เกิดความสามคัคี สมัพนัธภาพมากขึน้ในชุมชน 
จะได้มีจิตอาสามากขึน้ท าให้ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปัญหาสว่นรวมและประโยชน์
ร่วมในชมุชน 
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
     ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสาร  
อยา่งทัว่ถึงทกุพืน้ที่ของชุมชนและมีการบริหารให้ข้อมลูแก่ประชาชนเพื่อเข้าใจง่ายขึน้
องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งค่าย ต้องเน้นให้ประชาชนได้ตะหนักถึงความส าคัญ  
ในการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างคุ่มค่า เพื่อให้ทรัยกรเพียงพอต่อความต้องการ  
ของประชาชน 
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 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
     ให้ประชาสมัพนัธ์อย่างทั่วถึง เน้นให้ประชาชนทราบถึงความส าคญัหรือ  
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆผู้บริหาร ต้องด าเนินโครงการตามมติ
เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมควรจัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่า ง 
ผู้น าท้องถ่ินกับชุมชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสขุให้กับประชาชน 
และต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อของบประมาณในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ที่เกินศกัยภาพ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง
ซึง่สามารถอภิปลายผลได้ดงันี ้
  1.  จากการศึกษาเชิงปริมาณ ระด ับปัจจ ัยที ่ส ่ง เสริมการมีส ่วนร่วม  
ของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดบัปานกลางทกุด้าน คือ ปัจจยัด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม 
ปัจจัยเก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ ปัจจัยจูงใจ คือการได้รับ
ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา เนื่องจาก
สามารถท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า ร่างแผนพัฒนาต าบล โดยให้
ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการคดัเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการจดัท า
แผนพัฒนาต าบล เพื่อมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ 
เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยอรุณ ภมร (2547 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า ส่งเสริม  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์มีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. และมีการเข้าร่วมประชุมแสดง 
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
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 1.1 ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ ระดบัปัจจยั
ที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมในการพฒันาวฒันธรรมที่สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและมีสว่นร่วมในการพฒันา
สงัคมในด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี เฉลยรัตน์ (2550 : 23)  
ได้ท าการศกึษาเร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท ากรอบ แผนพฒันาต าบล 
ต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ”ผลการวิ จัยพบว่ า 
กรอบแผนพฒันาต าบลแบบมีสว่นร่วมของประชาชน ประกอบด้วย ประเด็นการพฒันา 
โครงสร้างพื น้ฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะ/กิจกรรม แตกต่างกันตาม 
ความต้องการของประชาชน 
 1.2 ปัจจยัด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมระดบัปัจจยั 
ทีส่ง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความต้องการ 
ของประชาชนร่วมเรียนรู้ในเร่ืองการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน พิจารณา
ปัญหาและมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมจิตร ศรีแสนยง (2553 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาต าบลหนองบวั 
อ าเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า วิธีการและรูปแบบในการจัดท าแผนพฒันาต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองบัว มีแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาต าบล ร่วมกันค้นหาปัญหา ความต้องการของประชาชน พิจารณาปัญหา
และมีการจัดล าดบัความส าคัญของปัญหาในแต่ละด้านประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 1.3 ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ระดับปัจจัยที่ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า องค์การบริหาร  
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สว่นต าบลทุง่คา่ยมีบทบาทในการกระตุ้น และสง่เสริมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและสิทธิเ ข้ามามีส่วนร่วม  
แสดงความคิดเห็นถึงข้อมลูขา่วสารการพฒันาท้องถ่ินขออยา่งสะดวก ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ สมศกัดิ์ น้อยนคร (2551 : 75-78) ได้ศึกษาศึกษาเร่ือง การมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  
ปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการพฒันาท้องถ่ิน 
มีความไม่ชดัเจน ข้อเสนอแนะ คือ ควรติดเคร่ืองเสียงและมีการกระจายเสียงที่ชดัเจน 
ปัญหาด้านการคิดพัฒนาพบว่า  ประชาชนไม่ก ล้าแสดงความคิด เห็นและ  
ไม่กล้าแสดงออก ข้อเสนอแนะคือ ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดง  
ความคิดเห็นและตัดสินใจให้มากขึน้ปัญหาด้านการตัดสินใจพบว่า เทศบาลต าบล  
ขาดการสอบถามปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน 
ข้อเสนอแนะคือควรส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตดัสนิใจให้มากขึน้ปัญหาด้านการรับประโยชน์พบวา่ พืน้ท่ีหา่งไกลความเจริญจะได้รับ
การพฒันาที่ล่าช้าข้อเสนอแนะคือ ควรมีการกระจายงบประมาณไปยงัพืน้ที่ห่างไกล 
ให้มากขึน้ 
 1.4 ปัจจยัจูงใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม ระดบัปัจจยั  
ที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า ได้รับ
ประโยชน์จากการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ค่าย 
และการพฒันาได้ตอบสนองต่อความต้องการ ซึ ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ  
นยันา ปานศาสตรา (2552 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชน 
ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พบวา่ ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินได้แก่ปัจจยัด้านความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยด้านความคิดเห็น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายใน ปัจจยัด้านข้อมลูขา่วสาร ปัจจยัด้านความสะดวก และ ปัจจยัด้านแรงจูงใจภายนอก 
ปัญหาและอปุสรรคตอ่การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินที่ส าคญั 
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 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดังนี ้
 1. ปัจจยักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     กลไกลภาครัฐเก่ียวข้องกับนโยบายมาตรการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ตามแผนพฒันาสามปีประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมลงมติ เพื่อ
สร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาถึงจุดส าคัญ ผู้บริหารวางนโยบายไม่เข้าถึงปัญหา
ส่วนย่อยส่วนมากเน้นความส าคัญจึงละเลยปัญหาเ ร่ืองเล็กๆ  ซึ่งสอดคล้อง 
กบัผลการวิจยัของสมจิตร ศรีแสนยง (2553 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลหนองบัว อ าเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์  
พบวา่ วิธีการและรูปแบบในการจดัท าแผนพฒันาต าบล ขององค์การบริหารสว่นต าบล
หนองบัว มีแนวทางในการจัดท าแผนพฒันาต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาต าบล ร่วมกันค้นหาปัญหา 
ความต้องการของประชาชน พิจารณาปัญหาและมีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหาในแต่ละด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินโดย  
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นรายด้านพบวา่ทกุด้าน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
      ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆ  ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็จลลุ่วง ผู้บริหารทราบถึง
ปัญหาที่ส าคัญโดยตรงแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาถึงจุดส าคัญ ประชาชนขาดความ
ร่วมมือในการพัฒนาเป็นกลุ่มเพราะประชนชนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของณฐัวฒุิ ถาปันแก้ว (2555 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมี
สว่นร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารสว่นต าบลนาม่อง อ าเภอ
กดุบาก จงัหวดัสกลนคร ตามคณุลกัษณะสว่นบคุคล 
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาดการกระตุ้น 
เพื่อสง่เสริมให้โครงการส าเร็จตามเปา้หมาย ประชาชนขาดการสนบัสนนุข้อมลูข่าวสาร
ตา่งๆ กบัครัวเรือนท่ีอยูห่างไกลจากชมุชนประชาชนมีการเข้าร่วมเรียนรู้น้อยกบัสมาชิก
ชุมชน จึงท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของสมศักดิ์  น้อยนคร(2551 : 75 - 78) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวดัอุตรดิตถ์โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
ด้านการปฏิบตัิงานและด้านการรับประโยชน์อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านการคิดพฒันา
ด้านการตดัสนิใจ และ ด้านการติดตามประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
ประชาชนขาดความสามัคคีไม่ข่อยเห็นถึงประโยชน์การมีส่วนร่วม ประชาชนจะ 
มีส่วนร่วมเมื่อได้รับผลประโยชน์ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่วนรวม ประชาชน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้อยเพราะผู้ บริหารเน้นกิจกรรมเดิม  
ไม่สร้างความสมัพนัธ์ด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา ปานศาสตร 
(2552 : ก) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชน  
มีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้แก่  ปัจจัย 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ปัจจยัด้านความคิดเห็น ปัจจยัด้านแรงจงูใจภายใน ปัจจยัด้าน
ข้อมลูขา่วสาร ปัจจยัด้านความสะดวก และปัจจยัด้านแรงจงูใจภายนอก 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรัง ดงันี ้
 1. ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     เนื่องจากผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายไม่ได้เข้าถึงปัญหา
ส าคัญโดยตรงจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการพฒันามากขึน้เพราะประชาชนเข้าถึงปัญหาผลกระทบต่อปัญหา
โดยตรงจึงต้องมีสว่นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจัย
ของสมจิตร ศรีแสนยง (2553 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจดัท าแผนพฒันาต าบลหนองบวั อ าเภอมน จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า วิธีการและ
รูปแบบในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
มีแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ร่วมกันค้นหาปัญหา 
ความต้องการของประชาชน พิจารณาปัญหาและมีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหาในแตล่ะด้านประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
     เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตส านึกต่อปัญหาผู้บริหารต้องสร้างกิจกรรม
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมมากขึน้เพื่อให้เกิดความสามคัคี สมัพนัธภาพมากขึน้ในชุมชน  
จะได้มีจิตอาสามากขึน้ท าให้ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปัญหาสว่นรวมและประโยชน์
ร่วมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอดิสรรณ์ ขัดสีใส (2551 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ในอ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ กระบวนการในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินมีกระบวนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินประกอบด้วย ขัน้เตรียมการ
จัดท าแผนการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
ของท้องถ่ินในปัจจบุนั การก าหนดวิสยัทศัน์การก าหนดพนัธ์กิจ การก าหนดยทุธศาสตร์
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การพฒันาและแนวทางการพฒันา การก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อ การพฒันา การก าหนด
เปา้หมายการพฒันาท้องถ่ิน  
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
     ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เพื่อให้มีความก้าวหน้า 
กับครัวเรือนท่ีอยู่ห่างไกลจากชุมชนจะได้เป็นการพัฒนาอย่างทัว่ถึงและทนัสมยั และมี 
การพัฒนาให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าใจได้ง่ายผู้ บริหารต้องนัน้ให้ประชาชนส านึก 
ต่อทรัพยากรและจัดระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีความคุณค่าและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอดิสรรณ์ ขดัสีใส (2551 : ก) 
ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการจัดท า
แผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่
พบวา่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีกระบวนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินประกอบด้วย
ขัน้เตรียมการจดัท าแผน การรวบรวมข้อมูล และปัญหาส าคญั การวิเคราะห์ศกัยภาพ
การพฒันาของท้องถ่ินในปัจจบุนั การก าหนดวิสยัทศัน์การก าหนดพนัธ์กิจ การก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
การก าหนดเปา้หมายการพฒันาท้องถ่ิน  
 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
     ให้ประชาสมัพนัธ์อย่างทั่วถึง เน้นให้ประชาชนทราบถึงความส าคญัหรือ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆผู้บริหาร ต้องด าเนินโครงการตามมติ  
เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมควรจัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ น า
ท้องถ่ินกบัชมุชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉนัท์ คืนความสขุให้กบัประชาชน และต้องมี
การประสานกบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อของบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่
ที่เกินศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา ปานศาสตร (2552 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยด้านความคิดเห็น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายใน ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านความสะดวก และปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายนอก ปัญหาและอปุสรรคต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินท่ีส าคญั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้    
 1.1 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านปัจจยัจงูใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม และด้านนกัพฒันา
และองค์กรพฒันา มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ผู้บริหารต้องทบทวนบทบาทของตน ต้องมุ่งมั่น
ตัง้ใจปฏิบตัิงานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเข้าถึงข้อมลูขา่วสารอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพัฒนา
สามปี เก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ ผู้บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลทุ่งค่าย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึน้  
โดยการจัดประชุมประชาคมให้แสดงความคิดเห็นเมื่อมีโครงการที่มีผลกระทบ  
ต่อประชาชนโดยตรง จัดซือ้จัดจ้างตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัดโดยเปิดโอกาส 
ให้มีการแขง่ขนัประกวดราคาอยา่งโปร่งใสและเที่ยงธรรม และแตง่ตัง้ตวัแทนประชาคม
หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกๆ 
โครงการ 
 1.3 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม ผู้ บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลทุ่งค่าย ต้องสร้างกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้ ชุมชนจะได้มี  
จิตอาสาเกิดความสามัคคี มีความช่วยเหลือต่อปัญหาส่วนรวมและประโยชน์ร่วม 
ในชมุชน 
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 1.4 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย  
ต้องส่งเสริมและสนบัสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสารอย่างทัว่ถึง 
สร้างจิตส านกึตอ่ประชาชนในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จดัระบบ
การใช้ทรัพยากรอยา่งมีความคณุคา่และเพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 
 1.5 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านปัจจยัจูงใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ผู้บริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลทุง่ค่าย ต้องด าเนินโครงการตามมติเสยีงสว่นใหญ่ในที่ประชุม เน้นให้
ประชาชนทราบถึงความส าคญัหรือความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆ  
ควรจดักิจกรรมเพื่อประสานความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น าท้องถ่ินกบัชุมชน เช่น กิจกรรม
ปรองดองสมานฉนัท์ คืนความสขุให้กบัประชาชน และต้องมีการประสานกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อของบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศกัยภาพ 
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