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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากประชาชนในอาเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวนตัวอย่าง 394 คน
และวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ใ นการใช้ อ ธิ บ ายตาม
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บริ ห ารส่ ว นต าบลแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และอายุ
การศึกษา และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนา, องค์การบริหารส่วนตาบล, อาเภอบางไทร,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Abstract
The objectives of this study were 1) to study people’s
participation in making of Sub-district Administrative Organization
Developing Plan in Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya and 2) to study
factors related to level of people’s participation in making of Subdistrict Administrative Organization Developing Plan. Such factors
included gender, occupation, income, religion, position in the
community and party affected to the people’s participation in making
of Sub-district Administrative Organization Developing Plan at the .05
level of significance. However, the result of comparison found that age,
education and area in Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya did not affect
people’s participation in making of Sub-district Administrative
Organization Developing Plan at the .05 level of significance.
Key Word: Participation, Developing Plan, Sub-district Administrative
Organization, Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya
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บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 (ชัยอนันต์
สมุทวานิช, 2539: 35) ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475 จนมาถึง
ปัจจุบันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนามาเป็นลาดับ และตอบสนองแนว
ทางการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยที่ เ ด่ น ชั ด ไม่ ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความต่อเนื่อง
และเติบโตอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.2542 ได้มีพระราชบัญญัติการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเพิ่มบทบาทให้อานาจในการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในการกาหนดนโยบายการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อมและการวางผังเมือ ง เพื่ อให้ สอดคล้อ งกั บ หลั กการปกครองตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับตาบลเป็นนิติ
บุคคล เพื่อมีความคล่องตั วและร่วมแก้ปัญหาของประชาชนในตาบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรท้องถิ่นจึงมีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาชุมชนใน
ขณะนี้ เพราะอยู่ใกล้ชิดชุมชนและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว
สอดคล้อง กับปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ เรี ย นรู้ ก ารปกครองตนเองอั น เป็น รากฐานส าคั ญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นองค์กรหลักที่ใช้กระบวนการทางานแบบ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการติดตามและตรวจสอบการทางานของภาครัฐ
(อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543: 14) ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิด
จากปัจจัยที่สาคัญมากประการหนึ่ง ก็คือ การที่ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความผูกพันและเห็น
ความสาคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อระบอบประชาธิปไตย และต่อการ
ตอบสนองความต้องการจาเป็นของประชาชนในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสนับสนุนการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหัวใจของการปกครอง
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แบบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นจากการที่ประเทศไทยมีการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย และมีช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วม
มากขึ้ น ไม่ ว่ า การเลื อ กตั้ งและวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) ที่นาเอาแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ มีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักสากลที่อารยะประเทศให้
ความสาคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจ เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมส่วนรวม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชนสูงสุด
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างให้ความสาคัญแก่องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
เพราะเป็นองค์กรที่มีบทบาทในท้องถิ่นมากในขณะนี้ ซึ่งเป็นองค์การน้องใหม่ของภาค
ราชการที่เป็นลูกผสมระหว่างภาคราชการ และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อเข้ามาทา
หน้าที่ในการบริหารจัดการ อบต. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามี
บทบาทได้บ้างเพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่าและแนวโน้มของการมีส่วนร่วม
อบต. มีแนวโน้มที่จะเลือกจัดบริการผ่านเครือข่ายองค์กรชุมชนและร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกสูงมากกว่าเทศบาล นอกจากนี้ อบต. มีแนวโน้มการใช้
กระบวนการตัดสินใจริเริ่มสิ่งใหม่ โดยกลุ่มหรือองค์กรชุมชน และมักจะเลือกทาในสิ่ง
ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยตรง ทาเรื่องใกล้ตัว ไม่ได้คานึงถึงอนาคต เนื่องจาก
นายก อบต. มีการศึกษาน้อยกว่านายกเทศมนตรี ไม่คิดว่าตนเองเก่ง ไม่ได้อยู่เหนือ
กับคนอื่น ยังเป็นชาวบ้านธรรมดา ซึ่งเป็นข้อดีตามทฤษฎีการเรียนรู้ มีการจัดเวทีรับ
ฟังความเห็นจากชุมชน ส่วนใหญ่จึงไม่ถูกสั่งการ ไม่ได้ทาตามความเห็นของผู้นา
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แบบชาวบ้าน และเห็นทางออกที่หลากหลาย การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ผ่านมาพบว่ามีคอ่ นข้าง
น้อยมาก เหตุผลสาคัญคือความคิดและความรู้สึกของประชาชนเองว่า มิใช่บทบาท
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หน้าที่ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมายที่เขาต้องกระทา (สถาบันดารงราชานุภาพ, 2546:
40) จากผลงานวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท้องถิ่นยังอยู่ใน
ระดับต่า ซึ่งในระยะเวลา 5-10 ปี ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ได้เข้า
ไปกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้
ความรู้ การประชุม การอบรมสัมมนา การจัดทาประชาคมหมู่บ้านการไปส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน จัดตั้งกลุ่มสมาคม องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ตลอดทั้งการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบล การร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ใน อบต. ซึ่งจากการส่งเสริมของ
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ดังกล่าว ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การ
ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต. เป็นอย่างไร โดยมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินในมีส่วนร่วม ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจว่าเมื่อประชาชนได้รับโอกาสในการ
เข้ามีส่วนร่วม ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วทั้งในเรื่องกฎหมาย หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการศึกษาอบรมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และการ
รวมตัวกันในการจัดตั้งกลุ่มชุมชนหรือเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมแล้วนั้น มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่จะเข้าร่วม หรือ ไม่
เข้าร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล มีระดับการมีส่วน
ร่วม และลักษณะการตัดสินใจอย่างไร รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการเข้าไปมี
ส่วนร่วม เพื่อนามาเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล และรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความจาเป็น
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้ของฐานทุนทาง
สังคม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วน
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การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามจากประชาชนในพื้นที่อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กลุ่มตัวอย่าง 394 คน จากการคานวณตามสูตรของ
yamane (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
นาแบบสอบถามที่เก็บมาได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยนาค่าสถิติร้ อยละ
(percentage) ค่ าเฉลี่ ย (mean) ใช้ อธิบ ายระดับ การมีส่ วนร่ วมในการจัดท า
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในพื้ น ที่ อ าเภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้
จาแนกตามลักษณะ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อปี การศึกษา ศาสนา ตาแหน่ง สมาชิก
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กลุ่ม พื้นที่ สรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 55.3 มีอายุระหว่าง 43-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 24.7 มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี 94,001-138,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 อยู่ใน
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 21.7 ไม่มีตาแหน่งใดๆ ในหมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ 53.8 และไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ ของหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 26
การวิเคราะห์ระดับ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น
3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า โดยผลวิเคราะห์จาแนกเป็นรายข้อได้แสดงตาม
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตัวแปร
S.D. ระดับ
x
1. ท่านรู้จักการทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 3.17 1.17 ปานกลาง
ต าบลของท่ า น จากการประกาศจาก อบต. ตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย
2. ท่านได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การทาแผนพัฒนา 3.18 1.06 ปานกลาง
จากการประกาศ จากช่องทางต่างๆ เช่นข่าวประกาศ
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน
3.ท่านรับรู้ถึงแผนพัฒนาต่างๆ ของ อบต. จากประกาศ 2.99 0.94 ปานกลาง
และการประชาสัมพันธ์ของ อบต.
4. ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของท่านผ่าน 3.27 1.01 ปานกลาง
ทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต.
5. อบต. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนพัฒนา 3.20 1.09 ปานกลาง
ที่นามาปฏิบัติให้ท่านรับทราบ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร
7. ท่านมีส่ว นร่ วมก าหนดประเด็นการพัฒนาท้อ งถิ่ น
เพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
8. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา การนาเสนอ
ปั ญ หา และความต้ อ งการของชุ ม ชนต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ประชาคม
9. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด แผนชุ ม ชนที่ ส ามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
10. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ข
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลในชุมชนของ
ท่าน
11. ท่านร่วมคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
12. ท่านเข้าร่วมในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อทาแผนพัฒนา
13. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ
จัด ล าดั บ โครงการ/แผนงานการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ต่ อ ที่
ประชุมประชาคม
14. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
15. ท่านร่วมกาหนดตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล
โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
16. ท่านร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัด
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S.D. ระดับ
2.95 0.98 ปานกลาง
x

3.00 1.00 ปานกลาง

3.21 1.08 ปานกลาง
3.37 1.08 ปานกลาง

3.07 0.94 ปานกลาง
2.98 0.95 ปานกลาง
3.13 1.01 ปานกลาง

3.23 0.89 ปานกลาง
3.42 0.93 ปานกลาง
3.06 0.98 ปานกลาง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร
17. ท่านร่วมเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์หรือสามารถ
แก้ปัญหาของชุมชน
18. ท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือแก้ไขแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
19. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และ
คั ด เลื อ กโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น
20. ท่ า นร่ ว มตั ด สิ น ใจคั ด ค้ า นเมื่ อ มี โ ครงการที่ มี
ผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน
รวม

S.D. ระดับ
3.14 0.94 ปานกลาง
x

3.19 0.89 ปานกลาง

3.24 1.01 ปานกลาง

2.86 1.00 ปานกลาง

3.12 0.62 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดั บปานกลาง ( x = 3.12) โดยร่วมกาหนดตั วชี้วั ดในการติดตามประเมินผล
โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.42) และรองลงมา
คือท่านมีส่วนร่วมในการคิดปรับปรุงหรือแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในชุมชนของท่าน ( x = 3.37) ลาดับที่ 3 คือ ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของท่านผ่านทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต. ( x = 3.27) ลาดับที่ 4
คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญและคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( x = 3.24) ลาดับที่ 5 คือท่านมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( x =3.23) ลาดับที่ 6 คือท่านมีส่วน
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ร่วมในการคิดแผนชุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
( x =3.21) ลาดับที่ 7 คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดแผนชุมชนที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ( x =3.20) ลาดับที่ 8 คือ ท่านมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ( x = 3.19) ลาดับที่ 9 คือ ท่านได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การทาแผนพัฒนา
จากการประกาศจากช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น ข่ า วประกาศ เสี ย งตามสาย วิ ท ยุ ชุม ชน
( x =3.18) ลาดับที่ 10 คือ ท่านรู้จักการทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ของท่านจากการประกาศจาก อบต. ตามช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย
( x =3.17) ล าดับ ที่ 11 คื อ ท่ า นร่ วมเสนอโครงการที่เ ป็ น ประโยชน์ ห รื อ สามารถ
แก้ปัญหาของชุมชน ( x =3.14) ลาดับที่ 12 คือ ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การตัดสินใจจัดลาดับโครงการ/แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นต่อที่ประชุมประชาคม
( x =3.13) ลาดับที่ 13 คือ ท่านร่วมคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( x =3.07) ลาดับที่ 14 คือ ท่านร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัด ( x =3.06) ลาดับที่ 15 คือ ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปั ญ หา การน าเสนอปั ญ หา และความต้ อ งการของชุ ม ชนต่ อ ที่ ป ระชุ ม ประชาคม
( x =3.00) และล าดั บ สุ ด ท้ า ยที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น ต่ าสุ ด คื อ ท่ า นร่ วมตั ด สิ น ใจ
คัดค้านเมื่อมีโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ( x = 2.86)

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษาพบว่า ประชาชนมีระดับการ
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบางไทร จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมจัดทาแผนพัฒนามีประโยชน์และความจาเป็นต่อการ
พัฒนาชุมชน และเป็นกลไกหลักในการแสดงความคิดเห็นทางตรงภายในชุมชนเองที่มี
ต่อหน่วยงานที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เอง สามารถช่วยเหลือและนา
ผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในพื้นที่ได้เอง โดยไม่ต้องรอภาคราชการอื่นๆ อีกทั้งยังมี
ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนได้พอควร และจากข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ของ
ประชาชน มีข้อเสนอแนะว่าในการทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ทั้ง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ต่างๆ ควรเข้าหาประชาชนให้มากกว่าเดิมเพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถเปิ ด ใจและสามารถแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งแท้ จ ริ ง เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมา
ประชาชนยังคงไม่เข้าร่วมการจัดทาแผนเท่าที่ควร เนื่องจากเห็นว่าจะเข้าตามวันและ
เวลาที่ว่างจากภารกิจ และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของแกนนาชุมชนและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทาให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนั้น เกิดโครงการที่
อาจเป็นแนวคิดจากแกนนาชุม ชนหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็มีความประสงค์ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเช่นกัน แต่อาจ
เกิดปัญหาที่ประชาชนไม่อยากเสียสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมเท่าใดนัก เห็นว่าควรมี
การปรับปรุงและเพิ่มเวทีประชุมให้สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาที่ประชาชนสะดวก
และใช้เวลาในการประชุมจัดทาแผนไม่มากนัก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ ข้อดี และ
พลังการมีส่วนร่วมชองชุมชน ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้
ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะได้มีการกระตุ้นและช่วยกันพัฒนาชุมชน
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2. ควรให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยไม่เกรงกลัวต่อ
นักการเมืองผู้มีอิทธิพล
3. ควรให้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างจริงจัง
เพราะบางโครงการไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตาบลเลือกตามความต้องการของผู้บริหารมากกว่า เกิดการเล่นพรรคเล่นพวกเกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น อ าเภอบางไทร จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา ให้ มี เนื้ อ หา
ครอบคลุมในหลายๆ ด้านเพื่อไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาอาเภออื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนา รวมทั้งสามารถนาข้อมูลมาสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเมืองภาค
ประชาชน
3. เนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวรและสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เป็นไปได้ควรมีการวิจัยซ้าในเรื่องนี้ โดยอาจมีระยะเวลาห่างไปพอสมควร ทั้งนี้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
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