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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งชายและหญิงขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จ านวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ระดับน้อย 4 ด้าน และระดับน้อยที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ 
ได้แก่ ด้านการให้ข้อมูล ด้านการวางแผนร่วมกันและด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนตามล าดับ 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านการเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเตรียมการจัดท าแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามล าดับ 
 3) การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทราในระดับสูง ด้านที่ความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านการร่วมปฏิบัติ รองลงมาด้านการวางแผนร่วมกันและด้านการควบคุม
โดยประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
 4) ข้อเสนอแนะของประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเผยแพร่ข่าวสารการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
และเวลาท าประชาคมควรเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were to 1) study the participation of citizens in the local development planning of Tombon 
Administrative Organization in Banpho District, Chachoengsao Province, 2) to study the local development planning of the 
organization in the province, 3) to study the relationship between the participation of citizens in the local development planning 
and the local development of the organization in the province, 4) to study suggestions about the participation of citizens in the 
local development planning of the organization in the province. The samples were 400 citizens in Banpho District, Chachoengsao 
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Province who had the right for election. The data collecting instrument was the five-level of rating scale questionnaires. The data 
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and the Pearson’s Correlation Coefficient.  
 The findings were follow: 
 1) The participation of citizens in the local development planning of the organization; its overall were at low level. 
When considering in aspects, there were at a middle-level aspect, at 4 low-level aspects, and at two least-level aspects. 
There were 3 averages from high to low; giving information, team planning, and public consolation in order. 
 2) The local development planning of the organization in the province; its overall were at low level. When in aspects, 
there were a middle-level aspect, and at 5 low-level aspects. There were 3 averages from high to low; collecting and analysis 
data, planning preparation, and strategy selection and development guidelines in order. 
 3) The relationship was in positive correlation between the participation of citizens and the local development planning 
of the organization in the province was at high level. The highest level aspect was participatory performance. The following levels 
were team planning, and controlling by citizens. It was found that the overall significantly different at the statistical level 0.01 
which related to the hypothesis. 
 
Keyword: Core competencies of municipal employees, Operational efficiency of municipal employees. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาท อ านาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น โดยก าหนดความเป็นอิสระ 
ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
 ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 282 ก าหนดว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหารจัดการในด้านบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ การก าหนดอ านาจหน้าที่
ให้ค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายใต้
กรอบของกฎหมายเท่านั้น จากผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งผล
ให้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เป็นการกระจายหรือมอบ
ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องรับผิดชอบและสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างมีอิสระ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2548, หน้า 2) 
 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 87 ได้ก าหนดว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น 
 

 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าได้เท่าที่จ าเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และมีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ค านึง 
ถึงการกระจายอ านาจที่เพิ่มขึ้น หลักส าคัญ  คือ ส่งเสริมให้มี
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
เป็นเหตุให้กระบวนการการบริหารงานท้องถิ่นก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ประกอบด้วย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ซึ่งการวางแผน
ถือเป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่จะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผน 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
ทั้งปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ที่ก าหนด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม 
วัดและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น
จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มี
การตรวจสอบ ทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดเตรียมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะก่อให้เกิดการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เพราะกระบวนการมีส่วนร่วม
จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ดังนั้น การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นเสมือนเวทีในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก 
(ภาธินี วรวัฒน์, 2553, หน้า 2) 
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 หลักการส าคัญที่ถือเป็นหั วใจหลักส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหา
หรือความต้องการเกิดขึ้นก็ก าหนดแนวการด าเนินการเป็นเรื่องๆ ไป 
ซึ่งนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว 
ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขได้ (พวงทอง โยธาใหญ่, 2545, หน้า 2) 
 เนื่องจากการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวท่ีเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ตระหนักว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ  
ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ
ในระดับอ าเภอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม
จะมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ซึ่งแต่เดิมการจัดท าแผนงาน/
โครงการต่างๆ จะถูกก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค (top down) โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิได้มีก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นตนเอง ท าให้การพัฒนา
ที่ผ่านมาไม่สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นเท่าที่ควร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2548, 
หน้า 14-15) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการด าเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ ตามที่มีกฎหมายที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนรู้จักรับผิดชอบต่อประโยชน์
ของส่วนรวมร่วมกัน จึงอาจจะกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นรูปแบบการปกครองที่มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล 
ที่จะให้อ านาจการบริหารแก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องถิ่นสามารถบริหารพัฒนางานแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยตนเองตามอ านาจหน้าที่ และมีอิสระในการตัดสินใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นตามขอบข่ายกฎหมายก าหนด 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548, หน้า 14-15) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้นั ้นต้องเกิด
ความสนใจร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งเห็นคุณค่าของสิง่ที่จะท าเป็นเบื้องต้น 
การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ ในตัวของมันเองการที่คนจะรวมกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมเชิงเป้าหมาย 
การมีส่วนร่วมเองก็เป็นเครื่องมือท าให้บรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน 
ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดโครงการ กิจกรรม โดยเริ่ม

ค้นหาปัญหา สาเหตุ วางแผน ตัดสินใจด าเนินงาน ระดมทรัพยากร 
ก าหนดเป้าหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลที่เกิดร่วมกัน 
โดยทั้งนี้ต้องอยู่ในความเป็นธรรม (สัมพันธ์ เตชะอริก และคนอื่นๆ, 
2548, หน้า 113-114) 
 ในกระบวนการมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แต่ในทางปฏิบัติจริงการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือการด าเนินการตามขั้นตอนในระเบียบยังคงไม่ได้รับ
การน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงพบปัญหาการจัดท าโครงการต่างๆ 
ไม่ใช่ความต้องการของประชาชน อีกทั้งพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
(สุดาวรรณ์ มีบัว, 2547, หน้า 108-120) 
 แต่จากการสังเกตและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่อาศัยอยู่ ในขั้นตอนการจัดท า
ประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพื่อรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชน พบว่า ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมประชาคมลดลงทุกปีจากประเด็นปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย
ในฐานะที่ เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบและทราบถึงสภาพปัญหา ความต้องการของคน
ในท้องถิ่นเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนเอง
อาศัยอยู่เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
แต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
บ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งชายและหญิงขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวนทั้งสิ้น 33,427 คน จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะไร่ จ านวน 3,346 คน องค์การบริหาร
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ส่วนต าบลคลองขุด จ านวน 2,233 คน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองบ้านโพธิ์ จ านวน 2,003 คน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองประเวศ จ านวน 3,248 คน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย 
จ านวน 2,914 คน องค์การบริหารสว่นต าบลเทพราช จ านวน 2,781 คน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก จ านวน 3,014 คน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว จ านวน 2,278 คน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกรูด จ านวน 1,985 คน องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมประดู ่ จ านวน 3,454 คน องค์การบริหารส่วนต าบล
สนามจันทร์ จ านวน 2,219 คน องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
จ านวน 3,952 คน (งานทะเบียนราษฎรอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2558) 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ้ง
ทั้งชายและหญิงขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวนทั้งสิ้น 33,427 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน จากการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967)  
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอบ้านโพธ์ิจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 
 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551) 
 1) ด้านการให้ข้อมูล 
 2) ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
 3) ด้านการปรึกษาหารือ   
 4) ด้านการวางแผนร่วมกัน 
 5) ด้านการร่วมปฏิบัติ 
 6) ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
 7) ด้านการควบคุมโดยประชาชน 
 3.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังนี้
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 
 1) การเตรียมการจัดท าแผน 
 2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4) การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 5) การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 6) การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 33,427 คน 
น ามาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
มีรายละเอียดประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา

การอาศัยอยู่ในพื้นที ่ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน คือ ด้านการให้ข้อมูล ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผน
ร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล และด้านการควบคุมโดยประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 ด้าน 
คือ ด้านการเตรียมการจัดท าแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ด้านการจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และด้าน
การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ซึ ่งประกอบด้วย ข้อค าถาม
จ านวน 24 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) มี 5 ระดับ  
 วิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ 
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
 1. ร่างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. น าร่างแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข  
 3. น าร่างแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอผู้ เ ช่ียวชาญ 
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง (validity) และความถูกต้องของเนื้อหา 
(content) โดยใช้เทคนิค IOC แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  
 4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งชายและหญิงในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น 
 5. น าผลที่ได้จากการไปทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) 
ได้ค่าของความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.99 
 6. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองโดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมา จ านวน 400 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา
ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient 
correlation) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 
ส่วนน้อยเป็นเพศหญิง จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 
ส่วนมากอายุ 41-50 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 รองลงมา 
คือ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 
และอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 
ส่วนอายุ 18-20 ปี มีน้อยที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 รองลงมา คือ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
และต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 
ส่วนที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท มีน้อยที่สุด จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และธุรกิจส่วนตัวและนิสิต/
นักศึกษา มีจ านวน 50 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส่วนประกอบ
อาชีพอื่นๆ มีน้อยที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ส่วนมาก
อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10 ปี จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 
รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6-10 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 และอาศัยอยู่ในพื้นที่ 1-5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.70 ส่วนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ต่ ากว่า 1 ปี มีน้อยที่สุด 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.04 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน 
ระดับน้อย 4 ด้าน และระดับน้อยที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 
ด้านการวางแผนร่วมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 ด้านการปรึกษาหารือ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 ด้านการร่วมปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01 
ด้านการควบคุมโดยประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.44 และด้าน
การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.29 
ตามล าดับ 
 ความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.22 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 5 ด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ด้านการเตรียมการ
จัดท าแผน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.30 ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 
ด้านการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 และ
การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.94 ตามล าดับ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมทุกด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม (Ytot) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.835 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
ความสัมพันธ์สูง 2 ด้าน และอยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 5 ด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านการร่วมปฏิบัติ (X5) 
มีความสัมพันธ์กับการจัดท าแผนอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.754 ล าดับท่ี 2 ด้านการวางแผนร่วมกัน (X4) 
มีความสัมพันธ์กับการจัดท าแผนอยู่ ในระดับสูง โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.706 และล าดับที่ 3 ด้านการควบคุม
โดยประชาชน (X7) มีความสัมพันธ์กับการจัดท าแผนอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.680 ส่วนข้อ
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการให้ข้อมูล (X1) 
มีความสัมพันธ์กับการจัดท าแผนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.587 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการให้ข้อมูล ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ 
ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุม
โดยประชาชน ต่างก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับที่ สากล ภู่ขันเงิน (2548, บทคัดย่อ) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลหนองใหญ่
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
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จ านวน 160 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุเกิน 40 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา สมรสแล้ว 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่อปี 20,001 บาทขึ้นไป 
และอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 35 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุน
หมู่บ้านและเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลของกลุ่มตัวอย่าง 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับดังนี้ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
การรับรู้ติดตามข่าวสาร การร่วมรับประโยชน์ การร่วมด าเนินการ 
การร่วมตัดสินใจ การร่วมก ากับการติดตาม และการร่วมรับผิดชอบ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาต าบล 
 2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเตรียมการจัดท าแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และด้านการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี ต่างก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อระบุปัญหา
และอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเชียงดาว 
จ านวน 195 คน ประชาชนจ านวน 396 คน และแบบสัมภาษณ์ 
เก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 8 คน 
ผลการศึกษาสรุป ได้ดังนี้ 1) กระบวนการ ในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขั้นการเตรียมการจัดท าแผน 
การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ การวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนา
ของท้องถิ่นในปัจจุบัน การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา การก าหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

อยู่ในระดับมาก และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ความต้องการและร่วมตรวจสอบกระบวนการ  
ความต้องการและร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดท าแผนทุกขั้นตอน 
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ กิจกรรม 
เสนอปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น การท าประชาคม 
มีส่วนร่วมในการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมการในติดตามประเมินผล ตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ประชาชน
บางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากนัก มองว่าเป็น
หน้าที่ของภาครัฐ และตนเองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  3) ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชน
ไม่มีเวลาที่จะเข้ามีส่วนร่วมจัดท าแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี ่ยวกับแผน  
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ  4) ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการประสานงาน
ขอความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐระดับอ าเภอ 
และจังหวัด ปัญหาการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน
ชาวไทยภูเขา ขาดข้อมูลที่ทันสมัย ระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนา  
เร่งรีบ และบางส่วนมีความเห็นว่า ขาดการค านึงถึงปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนข้อเสนอแนะ ส าหรับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความรู้
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรให้ความส าคัญในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน มีการประสานงาน 
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ  และมี
การประชาสัมพันธ ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูงกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่มากที่สุด 
ได้แก่ ด้านการร่วมปฏิบัติ รองลงมา ด้านการวางแผนร่วมกัน 
และด้านการควบคุมโดยประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วม กับการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเตรียมการจัดท าแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และด้านการจัดท าร่าง
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แผนพัฒนาสามปี ซึ ่งสอดคล้องกับสิทธิศักดิ ์ สาระอาภรณ์ 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเฉลิม  อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผน มีค่าเฉลี่ย
ระดับปานกลาง  และเมื ่อพิจารณาลักษณะการมีส่วนร่วม 
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในด้านข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดท าแผนสูงสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในด้านฟัง
ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลน้อยที่สุด 
และสมศักดิ์ พรมเดื่อ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื ่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการจัดท าแผนพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ข้อมูล  
ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ 
ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุมโดยประชาชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรหา
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในหลากหลายมิติเพิ่มมากข้ึน 
 2. จากการวิจัย พบว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น 
ขององค์การส่วนต าบล ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
บ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเตรียมการจัดท าแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และด้านการจัดท า
ร่างแผนพัฒนาสามปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายมิติเพิ่มมากข้ึน 
 3. จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการจัดท าแผนพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ข้อมูล  
ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ 
ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล  ด้านการควบคุมโดยประชาชน 
ด้านการเตรียม การจัดท าแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และด้านการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายมิติเพิ่มมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. ควรศึกษาการเพิ ่ม ประสิทธิภาพการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4. ควรศึกษาการเพิ ่ม ประสิทธิภาพการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ในภาคตะวันออก 
 5. ควรศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับประเทศ 
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