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ปั จจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลทุ่งค่ าย อาเภอย่ านตาขาว จังหวัดตรัง
Factors Affecting the Peoples’ Participation in Forming the Three Years
Local Development Plan of the Tung Kai Sub-District,
Yantakaw District, Trang Province
จุติมา พันธุ์ช่วง1
บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ ก ารบริ หารส่ว นตาบลทุ่งค่า ย
อ าเภอย่า นตาขาว จัง หวัด ตรั ง ปั ญ หา อุป สรรคต่อ ปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อ าเภอย่า นตาขาว จัง หวัด ตรั ง และข้ อ เสนอแนะต่อ ปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อ าเภอย่ า นตาขาว จั งหวั ด ตรั ง ประชากรและกลุ่ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั ง้ นี ้
เป็ นประชาชนผู้มี สิทธิ์ เลือกตัง้ ที่อยู่ในเขตองค์ การบริ ห ารส่วนตาบลทุ่งค่า ย อาเภอ
ย่ า นตาขาว จั ง หวั ด ตรั ง จ านวน 364 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย การแจกแจงหาค่าความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
ระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางโดยปั จจัยที่มีระดับสูงสุดคือปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหา
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ส่วนปั ญ หา อุป สรรคต่ อปั จจั ยที่ ส่ง เสริ มการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในการจั ดท า
แผนพัฒนาสามปี ได้ แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครั ฐทังในระบบนโยบายมาตรการขาด
้
โอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้ าร่ วมลงมติเพื่อสร้ างนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาปั จจัย
ด้ านประชาชนมี ส านึ ก ต่ อ ปั ญหา ประชาชนไม่ ไ ด้ รั บการพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และประโยชน์ร่วม ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ประชาชนขาดการสนับสนุน
ข้ อมูลข่าวสารและปั จจัยจูงใจ การได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่ วม ขาดความสามัคคี
ไม่คอ่ ยเห็นถึงประโยชน์การมีสว่ นร่วมโดยมีข้อเสนอแนะต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้ แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบ
้
นโยบายมาตรการ ควรเปิ ด โอกาสให้ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ในการพัฒนาปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ ร่วม สร้ างกิ จกรรม
ให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึน้ เพื่ อให้ เกิ ดความสามัคคี สัมพันธภาพมากขึน้ ในชุมชน
ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์ กรพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มและสนับสนุนข้ อมูล
ข่าวสารและปั จจัยจูงใจ การได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่ วม จัดกิจกรรมเพื่อประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาท้ องถิ่นกับชุมชน
คาสาคัญ : ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน
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
บทนา
รัฐธรรมนูญเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมมากที่สดุ เท่าที่เคยมีมา
และบัญ ญัติ ไว้ ใ นหลายมาตราได้ บัญ ญัติไว้ ว่า รั ฐต้ อ งด าเนิ นการตามแนวนโยบาย
ด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มของ ประชาชน ด้ ว ยการส่ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการ
กาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในระดับชาติและระดับ
ท้ องถิ่ น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตั ด สิ น ใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สังคมรวมทังการจั
้
ดทาบริ การ
สาธารณะ ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน ในการตรวจสอบ
การใช้ อ านาจรั ฐ ทุ ก ระดั บ ในรู ป แบบองค์ ก รทางวิ ช า ชี พ หรื อ ตามสาขาอาชี พ
ที่หลากหลาย หรื อรูปแบบอื่น ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีความเข้ มแข็งในทางการเมือง และ
จัดให้ มีกฎหมายจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาการเมืองภาคการเมือง เพื่อช่วยเหลือการดาเนิน
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กิ จ กรรมสาธารณะของชุม ชน รวมทัง้ สนับ สนุน การด าเนิ น การของกลุ่ม ประชาชน
ที่รวมตัวกัน ในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบ ให้ สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้ องการของชุมชนในพื ้นที่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550 : 28)
รัฐจะต้ องให้ ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้ องถิ่นและส่งเสริ มให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทา บริ การสาธารณะ และมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจแก้ ปัญหาในพื ้นที่ท้องถิ่นใดมีลกั ษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมี สิทธิจดั ตัง้
เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติกากับ ดูแลองค์กรส่วน
ท้ องถิ่นต้ องทาเท่าที่จาเป็ นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน สอดคล้ อง
และเหมาะสมกับรู ปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย
ต้ องเป็ นไปเพื่ อ การคุ้ มครองประโยชน์ ข องประชาชนในท้ องถิ่ น หรื อประโยชน์
ของประเทศ เป็ นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสาคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้ องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550 : 112-113)
องค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่ายเป็ นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รู ปแบบหนึ่ง ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 เป็ น รู ปแบบของการปกครองที่เกิ ดจากการกระจายอานาจการปกครอง
เพื่อวัตถุประสงค์ให้ ประชาชน ในท้ องถิ่นได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในการปกครองท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ตอบสนองต่อการแก้ ปั ญ หาความต้ อ งการ
ของประชาชนในท้ องถิ่น ซึง่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาความต้ องการของประชาชน
ได้ อย่ างแท้ จริ งคื อ การจัดท าแผนพัฒนาต าบลแบบมี ส่วนร่ วม แผนพัฒนาต าบลจึ ง
เป็ นเครื่ องมือขององค์การบริ หารส่วนตาบลในการวิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้ องการ
ของประชาชน เพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกาหนดภารกิจและ
แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและการจัดทาแผนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายได้ จะต้ องมีส่วนร่ วมจากประชาชนในการสะท้ อนปั ญหาต่างๆในหมู่บ้าน
(แผนพัฒนาสามปี องค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย, 2555 : 3)

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5

การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการปกครองท้ องถิ่นก็ไม่อาจประสบผลสาเร็ จ
ได้ เ พี ย งการจัด ตัง้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลขึน้ มาเท่า นัน้ เนื่ อ งจากสาระของการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนไม่ได้ ยดึ ติดอยูก่ บั องค์กรเป็ นหลักยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น
การตระหนั ก ถึ ง หน้ าที่ ข องประชาชน การปฏิ บัติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ แ ละความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิ ที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่ให้ ความสนใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ก็ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จริ ง
โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการวางแผน การปฏิบตั ิงาน
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับปั ญหาและความต้ องการของประชาชน (สุดาวรรณ์ มีบวั , 2547 : 10)
การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี พบว่ า
การส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่ วมจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบลทุ่ ง ค่ า ยไม่ ไ ด้ ยึ ด ติ ด อยู่ กั บ องค์ ก รเป็ นหลัก ยั ง มี ปั จ จั ย ที่ ส า คั ญ เช่ น
การตระหนั ก ถึ ง หน้ าที่ ข องประชาชน การปฏิ บัติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ แ ละความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิ ที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่ให้ ความสนใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ก็ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จริ ง
โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการวางแผน การปฏิบตั ิงาน
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับปั ญหา
ดั ง นั น้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผลการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
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2. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคต่อปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
3. เพื่ อศึ กษาข้ อเสนอแนะต่ อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
วิธีการวิจัย
การวิจ ัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การวิจ ัย เชิ ง ผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่ง ผู้วิจ ัย
ได้ กาหนดขัน้ ตอนการศึกษา ดังนี ้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ประชาชนผู้มีสทิ ธิ์เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทน
ราษฎรที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังจากข้ อมูล
แผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนต าบลทุ่งค่ายอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรั ง
จานวน 6,553 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ไ้ ด้ แก่ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั ง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง จานวน 364 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือทีใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่ง 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบสารวจรายการ (Check list) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี กรณีศกึ ษาองค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับแบบลิเคิท (Likert, 1961 : 166 - 169)
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โดยได้ ทดสอบคุณภาพเครื่ องมือมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อความกับเนื ้อหา (IOC)
เท่ากับ 0.89
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะที่ มี ผล
ต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึ ก ษาเอกสารต าราที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ ปั จจั ย ที่ ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ วม
ของประชาชน โดยก าหนดของข่ายในการสร้ างเครื่ องมื อให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมาย
ของการวิจยั
2. สร้ างแบบสอบถามที่ มี ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า มี 5 ระดั บ
โดยมีวตั ถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตามประเด็นหลักที่ได้ กาหนดในกรอบการวิจยั
3. นาเครื่ องมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเนื ้อหาครอบคลุม
และตรงกับประเด็นคาถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และให้ ข้อความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
4. หาความเที่ ย งตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ ส ร้ างเสร็ จ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย ง
ของเนื ้อหา (Content Validity) จานวน 3 ท่าน พิจารณาด้ านเนื ้อหา ความชัดเจนของภาษา
และส านวนที่ ใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ ค่า
เท่ากับ 0.99
5. นาแบบสอบถามการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) ประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง จานวน 30 คน นาแบบสอบถามที่ได้ รับคืนจากการทดลองนามาหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาล (Cronbach’s Coefficient alpha)
(Cronbach, 1990 : 202-204) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือเท่ากับ0.89
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6. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลกับประชาชนในการวิจยั
ผลการศึกษา
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลเกี่ ย วสถานภาพทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
ผลการวิ จัย พบว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จ านวน 203 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 55.80
มีอ ยู่ในช่ ว งอายุ 51ปี ขึน้ ไป คิ ด เป็ น ร้ อยละ 35.40 มี การศึก ษาระดับ ประถมศึก ษา
คิดเป็ นร้ อยละ 31.30 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 40.70 มีรายได้ 10,001 – 15,000
คิดเป็ นร้ อยละ 48.10
2. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว
จัง หวัด ตรั ง ทัง้ 4 ปั จ จั ย ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดับ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ในภาพรวม ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 2.74 เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย
พบว่า ปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.85
และปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนาร่วม มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.53
2.1 ปั จ จัย เกี่ ย วกับ กลไกภาครั ฐ ทัง้ ในระบบนโยบายมาตรการ พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย
พบว่า การมีส่วนร่ วมในการประชุมเมื่อมีโครงการ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.94 และการมีส่วนร่ วมในการจัดทากลไกภาครัฐ ด้ านนโยบายและ
มาตรการต่างๆ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.45
2.2 ปั จ จัย ด้ า นประชาชนมี สานึก ต่อ ปั ญ หาและประโยชน์ ร่ ว ม พบว่ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า
การมีสว่ นร่วมในการใช้ ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ในการแก้ ไขปั ญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3.53 และการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการพัฒนาตาบลในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.51
2.3 ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.53 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริ หารและสมาชิกสภา
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ร่ ว มเรี ย นรู้ กับ ท่ า น ในชุ ม ชน ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด 2.63 และการเข้ าถึ ง ข้ อ มูล ข่ า วสาร
ของราชการส่วนท้ องถิ่นอย่างสะดวก รวดเร็ ว มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.45
2.4 ปั จ จัย จู ง ใจ คื อ การได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการมี ส่ว นร่ ว ม พบว่ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
การพัฒ นาได้ ตอบสนองต่ อ ความต้ องการของท่ า น มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด 2.88 และ
การมี ส่ ว นร่ ว มผลัก ดั น โครงการตามแผนพั ฒ นาหรื อ โครงการจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว น
จากแผนพัฒนาไปทาข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.60
ผลการวิ เ คราะห์ ปั ญหา อุ ป สรรคต่ อ ปั จจั ย ที่ ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
กลไกลภาครัฐเกี่ยวข้ องกับนโยบายมาตรการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานตาม
แผนพัฒนาสามปี ประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้ าร่ วมลงมติเพื่อ
สร้ างนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาถึงจุดสาคัญ ผู้บริ หารวางนโยบายไม่เข้ าถึงปั ญหา
ส่วนย่อยส่วนมากเน้ นความสาคัญจึงละเลยปั ญหาเรื่ องเล็กๆ
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
ประชาชนขาดการมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็ จลุล่วง ผู้บริ หารทราบถึง
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ โดยตรงแต่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ปั ญหาถึ ง จุ ด ส าคั ญ ประชาชนขาด
ความร่วมมือในการพัฒนาเป็ นกลุม่ เพราะประชนชนไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนต าบลทุ่งค่ ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาด
การกระตุ้นเพื่อส่งเสริ มให้ โครงการสาเร็ จตามเป้าหมาย ประชาชนขาดการสนับสนุนข้ อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ กับครั วเรื อนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนประชาชนมี การเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ น้ อย
กับสมาชิกชุมชนจึงทาให้ ทรัพยากรที่ใช้ ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอ
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4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ประชาชนขาดความสามั ค คี ไ ม่ ค่ อ ยเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม
ประชาชนจะมีส่วนร่ วมเมื่อได้ รับผลประโยชน์ ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่วนรวม
ประชาชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ น้อยเพราะผู้บริ หารเน้ นกิจกรรมเดิม
ไม่สร้ างความสัมพันธ์ด้านต่างๆ
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
เนื่ องจากผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่ว นต าบลทุ่งค่ายไม่ได้ เข้ าถึ ง ปั ญ หา
ส าคัญ โดยตรงจึ ง ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนามากขึ ้นเพราะประชาชนเข้ าถึงปั ญหาผลกระทบต่อปั ญหา
โดยตรงจึงต้ องมีสว่ นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึ ้น
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตสานึกต่อปั ญหาผู้บริ หารต้ องสร้ างกิจกรรม
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมมากขึ ้นเพื่อให้ เกิดความสามัคคี สัมพันธภาพมากขึ ้นในชุมชน
จะได้ มีจิตอาสามากขึ ้นทาให้ ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปั ญหาส่วนรวมและประโยชน์
ร่วมในชุมชน
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ข้ อ มูล ข่ า วสารต่ า งๆเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ รั บ ข่ า วสาร
อย่างทัว่ ถึงทุกพื ้นที่ของชุมชนและมีการบริ หารให้ ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อเข้ าใจง่ายขึ ้น
องค์ การบริ ห ารส่วนตาบล ทุ่ง ค่า ย ต้ อ งเน้ นให้ ป ระชาชนได้ ต ะหนักถึ งความสาคัญ
ในการใช้ ทรั พยากรที่ขาดแคลนอย่างคุ่มค่า เพื่อให้ ทรั ยกรเพียงพอต่อความต้ องการ
ของประชาชน
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4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ให้ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง เน้ นให้ ประชาชนทราบถึงความสาคัญหรื อ
ความจาเป็ นเร่ งด่วนในการดาเนินกิจกรรมนันๆผู
้ ้ บริ หาร ต้ องดาเนินโครงการตามมติ
เสี ย งส่ ว นใหญ่ ใ นที่ ป ระชุ ม ควรจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ประสานความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้นาท้ องถิ่นกับชุมชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ กับประชาชน
และต้ องมี การประสานกับหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อของบประมาณในการด าเนิ น
โครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท า
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ซึง่ สามารถอภิปลายผลได้ ดงั นี ้
1. จากการศึก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ระดับ ปั จ จัย ที ่ส ่ง เสริ ม การมีส ่ว นร่ ว ม
ของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้ าน คือ ปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
ปั จจัยเกี่ ยวกับกลไกภาครั ฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
ปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับ
ผลประโยชน์ จากการมี ส่ว นร่ วม ปั จ จัย ด้ า นนักพัฒนาและองค์ กรพัฒนา เนื่ องจาก
สามารถท าให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ว นร่ ว มในการจัด ท าร่ า งแผนพัฒ นาต าบล โดยให้
ประชาชนมีสว่ นร่ วมในกระบวนการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็ นคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒ นาต าบล เพื่ อ มี ส่ว นร่ ว มในแก้ ไ ขปั ญ หาอุป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการ
เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยอรุ ณ ภมร (2547 : ก)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลท่ า กุ่ ม อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ตราด พบว่ า ส่ ง เสริ ม
ให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะและด้ านการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน อบต. และมี ก ารเข้ าร่ วมประชุ ม แสดง
ความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
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1.1 ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
ระดับปั จจัย
ที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า องค์การ
บริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมที่สอดคล้ องกับเศรษฐกิจและมีสว่ นร่ วมในการพัฒนา
สังคมในด้ า นต่างๆซึ่ง สอดคล้ องกับผลการวิ จัยของ อัญชลี เฉลยรั ตน์ (2550 : 23)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัด ทากรอบ แผนพัฒนาตาบล
ต าบลวั ด ยม อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา”ผลการวิ จั ย พบว่ า
กรอบแผนพัฒนาตาบลแบบมีสว่ นร่วมของประชาชน ประกอบด้ วย ประเด็นการพัฒนา
โครงสร้ างพื น้ ฐาน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาสั ง คม และการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ลัก ษณะ/กิ จ กรรม แตกต่ า งกั น ตาม
ความต้ องการของประชาชน
1.2 ปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วมระดับปั จจัย
ทีส่ ง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ประชาชน
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดท าแผนพัฒนาต าบล เกี่ ยวกั บการแก้ ไขปั ญ หาความต้ องการ
ของประชาชนร่ วมเรี ยนรู้ ในเรื่ องการแก้ ไขปั ญหา ความต้ องการของประชาชน พิจารณา
ปั ญ หาและมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิ จัยของ สมจิ ตร ศรี แ สนยง (2553 : ก)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลหนองบัว
อาเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า วิธีการและรู ปแบบในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ขององค์ การบริ ห ารส่วนต าบล หนองบัว มี แนวทางในการจัดท าแผนพัฒ นาต าบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล ร่ วมกันค้ นหาปั ญหา ความต้ องการของประชาชน พิจารณาปั ญหา
และมีการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาในแต่ละด้ านประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3 ปั จ จั ย ด้ านนัก พัฒ นาและองค์ ก รพัฒ นา ระดับ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า องค์การบริ หาร
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ส่วนตาบลทุง่ ค่ายมีบทบาทในการกระตุ้น และส่งเสริ มอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รั บ การสนั บ สนุ น ข้ อมู ล ข่ า วสารและสิ ท ธิ เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นถึงข้ อมูลข่าวสารการพัฒนาท้ องถิ่นขออย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ สมศักดิ์ น้ อยนคร (2551 : 75-78) ได้ ศึกษาศึกษาเรื่ อง การมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลในจัง หวัด อุต รดิ ต ถ์ พบว่ า
ปั ญหาด้ านการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร พบว่ า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท้ องถิ่น
มีความไม่ชดั เจน ข้ อเสนอแนะ คือ ควรติดเครื่ องเสียงและมีการกระจายเสียงที่ชดั เจน
ปั ญหาด้ านการคิ ด พั ฒ นาพบว่ า ประชาชนไม่ ก ล้ าแสดงความคิ ด เห็ น และ
ไม่ก ล้ าแสดงออก ข้ อ เสนอแนะคื อ ควรส่ง เสริ ม ให้ ชาวบ้ านมี ส่วนร่ ว มในการแสดง
ความคิ ดเห็นและตัดสินใจให้ มากขึน้ ปั ญหาด้ านการตัดสินใจพบว่า เทศบาลตาบล
ขาดการสอบถามปั ญหาและความต้ องการในการมีส่วนร่ วมของประชาชนในหมู่บ้าน
ข้ อ เสนอแนะคื อ ควรส่ง เสริ ม ให้ ช าวบ้ า นมี ส่ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
ตัดสินใจให้ มากขึ ้นปั ญหาด้ านการรับประโยชน์พบว่า พื ้นที่หา่ งไกลความเจริ ญจะได้ รับ
การพัฒนาที่ล่าช้ า ข้ อเสนอแนะคือ ควรมีการกระจายงบประมาณไปยังพื ้นที่ห่างไกล
ให้ มากขึ ้น
1.4 ปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่ วม ระดับปั จจัย
ที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ได้ รับ
ประโยชน์จากการมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย
และการพัฒ นาได้ ต อบสนองต่อ ความต้ อ งการ ซึ ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิจ ยั ของ
นัยนา ปานศาสตรา (2552 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น เทศบาลตาบลในเขตอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นได้ แก่ปัจจัยด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ปั จจัยด้ านความคิดเห็น ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
ภายใน ปั จจัยด้ านข้ อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้ านความสะดวก และ ปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายนอก
ปั ญหาและอุปสรรคต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นที่สาคัญ
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ผลการวิเ คราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรรคต่ อ ปั จ จั ยที่ ส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล
ทุ่งค่ าย อาเภอย่ านตาขาว จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
กลไกลภาครั ฐ เกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบายมาตรการด้ า นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ตามแผนพัฒนาสามปี ประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้ าร่วมลงมติ เพื่อ
สร้ างนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาถึงจุดสาคัญ ผู้บริ หารวางนโยบายไม่เข้ าถึงปั ญหา
ส่ ว นย่ อ ยส่ ว นมากเน้ นความส าคั ญ จึ ง ละเลยปั ญหาเรื่ องเล็ ก ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของสมจิตร ศรี แสนยง (2553 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาตาบลหนองบัว อาเภอมน จังหวัดกาฬสิน ธุ์
พบว่า วิธีการและรูปแบบในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
หนองบัว มีแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามีสว่ นร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ร่ วมกันค้ นหาปั ญหา
ความต้ องการของประชาชน พิ จ ารณาปั ญ หาและมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของปั ญ หาในแต่ละด้ า น ประชาชนมีส่ว นร่ ว มในการจัด ท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนรายด้ านพบว่าทุกด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
ประชาชนขาดการมี ส่ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็ จลุล่วง ผู้บริ หารทราบถึง
ปั ญ หาที่ สาคัญ โดยตรงแต่ไม่สามารถแก้ ปั ญ หาถึ ง จุด สาคัญ ประชาชนขาดความ
ร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาเป็ น กลุ่ม เพราะประชนชนไม่ไ ด้ รั บ การพัฒ นาอย่ า งทั่ว ถึ ง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของณัฐวุฒิ ถาปั นแก้ ว (2555 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
นาม่อง อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
นาม่อ ง อ าเภอกุดบาก จั ง หวัด สกลนคร เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับการมีส่ว นร่ ว มของ
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ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาม่อง อาเภอ
กุดบาก จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาดการกระตุ้น
เพื่อส่งเสริ มให้ โครงการสาเร็ จตามเป้าหมาย ประชาชนขาดการสนับสนุนข้ อมูลข่าวสาร
ต่างๆ กับครัวเรื อนที่อยูห่ างไกลจากชุมชนประชาชนมีการเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ น้อยกับสมาชิก
ชุม ชน จึ ง ท าให้ ท รั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บัน ไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย
ของสมศั กดิ์ น้ อยนคร(2551 : 75 - 78) ได้ ศึ กษาเรื่ องการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลตาบลในจัง หวัด อุต รดิ ต ถ์ พบว่า การมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุตรดิ ตถ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าด้ านการรั บรู้ ข้ อมู ล ข่ า วสาร
ด้ านการปฏิบตั ิงานและด้ านการรับประโยชน์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านการคิดพัฒนา
ด้ านการตัดสินใจ และ ด้ านการติดตามประเมินผลอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ประชาชนขาดความสามัค คี ไม่ ข่อ ยเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ก ารมี ส่ว นร่ ว ม ประชาชนจะ
มีส่ว นร่ วมเมื่อ ได้ รับผลประโยชน์ ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่ว นรวม ประชาชน
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมสร้ างความสัม พัน ธ์ น้ อยเพราะผู้ บริ ห ารเน้ นกิ จ กรรมเดิ ม
ไม่สร้ างความสัมพันธ์ ด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของนัยนา ปานศาสตร
(2552 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ได้ แก่ ปั จ จั ย
ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ปั จจัยด้ านความคิดเห็น ปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายใน ปั จจัยด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้ านความสะดวก และปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายนอก
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ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
เนื่ องจากผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่ว นต าบลทุ่งค่ายไม่ได้ เข้ าถึ ง ปั ญ หา
ส าคัญ โดยตรงจึ ง ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนามากขึ ้นเพราะประชาชนเข้ าถึงปั ญหาผลกระทบต่อปั ญหา
โดยตรงจึงต้ องมีสว่ นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัย
ของสมจิตร ศรี แสนยง (2553 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลหนองบัว อาเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า วิธีการและ
รู ป แบบในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว
มีแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย เปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนเข้ ามี ส่ว นร่ ว มในการจัด ท าแผนพัฒ นาต าบล ร่ ว มกั น ค้ น หาปั ญ หา
ความต้ องการของประชาชน พิ จ ารณาปั ญ หาและมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของปั ญหาในแต่ละด้ านประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตสานึกต่อปั ญหาผู้บริ หารต้ องสร้ างกิจกรรม
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมมากขึ ้นเพื่อให้ เกิดความสามัคคี สัมพันธภาพมากขึ ้นในชุมชน
จะได้ มีจิตอาสามากขึ ้นทาให้ ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปั ญหาส่วนรวมและประโยชน์
ร่ ว มในชุ ม ชน ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของอดิ ส รรณ์ ขั ด สี ใ ส (2551 : ก)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ จัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่ น
ในอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กระบวนการในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ในอาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นมีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นประกอบด้ วย ขันเตรี
้ ยมการ
จัด ทาแผนการรวบรวมข้ อ มูลและปั ญหาสาคัญ การวิ เคราะห์ ศัก ยภาพการพัฒ นา
ของท้ องถิ่นในปั จจุบนั การกาหนดวิสยั ทัศน์การกาหนดพันธ์กิจ การกาหนดยุทธศาสตร์
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การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา การกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อ การพัฒนา การกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาท้ องถิ่น
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ข้ อมู ล ข่ า วสารต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามก้ าวหน้ า
กับครัวเรื อนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนจะได้ เป็ นการพัฒนาอย่างทัว่ ถึงและทันสมัย และมี
การพัฒนาให้ ข้ อมูลแก่ ประชาชนที่ เข้ าใจได้ ง่ ายผู้บริ หารต้ องนัน้ ให้ ประชาชนสานึ ก
ต่อทรั พยากรและจัดระบบการใช้ ทรั พยากรอย่างมีความคุณค่าและเพียงพอต่อความ
ต้ องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของอดิสรรณ์ ขัดสีใส (2551 : ก)
ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น
ในอาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการจัดทา
แผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ขันเตรี
้ ยมการจัดทาแผน การรวบรวมข้ อมูล และปั ญหาสาคัญ การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
การพัฒนาของท้ องถิ่นในปั จจุบนั การกาหนดวิสยั ทัศน์การกาหนดพันธ์ กิจ การกาหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้ องถิ่น
4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ให้ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง เน้ นให้ ประชาชนทราบถึงความสาคัญหรื อ
ความจาเป็ นเร่ งด่วนในการดาเนินกิจกรรมนันๆผู
้ ้ บริ หาร ต้ องดาเนินโครงการตามมติ
เสีย งส่วนใหญ่ ในที่ ป ระชุม ควรจัด กิ จ กรรมเพื่อ ประสานความสัม พันธ์ ร ะหว่า งผู้น า
ท้ องถิ่นกับชุมชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ กบั ประชาชน และต้ องมี
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อของบประมาณในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
ที่ เ กิ น ศัก ยภาพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของนัย นา ปานศาสตร (2552 : ก)
ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัม พั น ธ์ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น
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ได้ แก่ ปั จจัย ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ปั จจัย ด้ านความคิด เห็น ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
ภายใน ปั จจัยด้ านข้ อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้ านความสะดวก และปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
ภายนอก ปั ญหาและอุปสรรคต่อการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นที่สาคัญ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม และด้ านนักพัฒนา
และองค์กรพัฒนา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ผู้บริ หารต้ องทบทวนบทบาทของตน ต้ องมุ่งมั่น
ตังใจปฏิ
้
บตั ิงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ บริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดให้ เกิ ดประโยชน์ สงู สุด เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
1.2 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี เกี่ ยวกับกลไกภาครั ฐทัง้ ในระบบนโยบายมาตรการ ผู้บริ หารองค์ การบริ หาร
ส่ว นต าบลทุ่ง ค่ า ย ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นา มากขึ น้
โดยการจัด ประชุ ม ประชาคมให้ แ สดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ มี โ ครงการที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง จัดซือ้ จัดจ้ างตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่ งครั ดโดยเปิ ดโอกาส
ให้ มีการแข่งขันประกวดราคาอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม และแต่งตังตั
้ วแทนประชาคม
หมู่บ้านเข้ ามามีส่วนร่ วมในการตรวจรั บงานจ้ างและติ ดตามผลการปฏิบัติงานทุกๆ
โครงการ
1.3 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านประชาชนมี สานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ ร่วม ผู้บริ หารองค์ การบริ หาร
ส่ว นต าบลทุ่งค่า ย ต้ อ งสร้ างกิ จ กรรมให้ ป ระชาชนมีส่ว นร่ วมมากขึน้ ชุมชนจะได้ มี
จิ ต อาสาเกิ ด ความสามัค คี มี ความช่ ว ยเหลือ ต่อ ปั ญหาส่ว นรวมและประโยชน์ ร่ ว ม
ในชุมชน
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1.4 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านนักพัฒนาและองค์ กรพัฒนา ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
ต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนข้ อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ ชุมชนได้ รับข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
สร้ างจิตสานึกต่อประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม จัดระบบ
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีความคุณค่าและเพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน
1.5 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่ วม ผู้บริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย ต้ องดาเนินโครงการตามมติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม เน้ นให้
ประชาชนทราบถึงความสาคัญหรื อความจาเป็ นเร่ งด่วนในการดาเนินกิจกรรมนัน้ ๆ
ควรจัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นาท้ องถิ่นกับชุมชน เช่น กิจกรรม
ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ กบั ประชาชน และต้ องมีก ารประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อของบประมาณในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ
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