การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งชายและหญิงขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวนทั้ ง สิ้ น 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบว่า
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ระดับน้อย 4 ด้าน และระดับน้อยที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ
ได้แก่ ด้านการให้ข้อมูล ด้านการวางแผนร่วมกันและด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนตามลาดับ
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ได้แก่ ด้านการเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเตรียมการจัดทาแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามลาดับ
3) การมีส่วนร่วมมีความสัมพั นธ์ทางบวกกับ การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทราในระดับสูง ด้านที่ความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านการร่วมปฏิบัติ รองลงมาด้านการวางแผนร่วมกันและด้านการควบคุม
โดยประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
4) ข้อเสนอแนะของประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลเผยแพร่ข่าวสารการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้มากขึ้น
และเวลาทาประชาคมควรเป็นวันเสาร์-อาทิตย์
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

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.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2540 เป็ น ต้ น มา บทบาท อานาจ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม อย่า งมาก รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปัจ จุบัน ให้ค วามสาคัญ
กับการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่น โดยกาหนดความเป็นอิสระ
ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระ
ในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 282 กาหนดว่า รัฐจะต้อ งให้ความเป็น อิสระแก่ท้อ งถิ่น
การกากั บ ดูแ ลองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นต้ องท าเท่ าที่จ าเป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหารจัดการในด้านบุคคล การเงินและการคลัง
และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ การกาหนดอานาจหน้าที่
ให้คานึงถึงการกระจายอานาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลเป็นเพียงผู้ทาหน้าที่
ในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จาเป็นภายใต้
กรอบของกฎหมายเท่านั้น จากผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งผล
ให้มีพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เป็นการกระจายหรือมอบ
ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องรับผิดชอบและสนองความต้องการของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ (กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ,
2548, หน้า 2)
ปัจ จุบั น รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 87 ได้กาหนดว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
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การก ากั บดู แลองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต้ องท าได้ เท่ าที่ จ าเป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง
และมีอานาจหน้าที่โดยเฉพาะการกาหนดอานาจหน้าที่ให้คานึง
ถึง การกระจายอานาจที่เ พิ่ม ขึ้น หลัก สาคัญ คือ ส่ง เสริม ให้มี
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ข องประชาชนในท้อ งถิ่น
เป็นเหตุให้กระบวนการการบริหารงานท้องถิ่นกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ต้องดาเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นา
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 ที ่ป ระกอบด้ว ย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ซึ่งการวางแผน
ถือ เป็น กลไกที่สาคัญ ประการหนึ่ง ที่จ ะทาให้อ งค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผน
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
ทั้งปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ที่กาหนด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กาหนด มีการควบคุมติดตาม
วัดและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น
จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มี
การตรวจสอบ ทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็ นสิ่ งส าคั ญอย่ างยิ่ งในการวางแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
เนื่องจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่ว นร่ว มในการดาเนิน การจัด เตรีย มแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น
จะก่อให้เกิดการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เพราะกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ดังนั้น การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นเสมือนเวทีในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก
(ภาธินี วรวัฒน์, 2553, หน้า 2)

หลั กการส าคั ญ ที่ ถื อเป็ นหั วใจหลั กส าคั ญ ของการจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็คือ การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
และการกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ที่ชัด เจนแล้ว การบริห ารงานขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ก็จ ะเป็น การแก้ไ ขปัญ หาเฉพาะหน้า ไปเรื่อ ยๆ เมื่อ มีปัญ หา
หรือความต้องการเกิดขึ้นก็กาหนดแนวการดาเนินการเป็นเรื่องๆ ไป
ซึ่งนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างซ้าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว
ยังอาจทาให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขได้ (พวงทอง โยธาใหญ่, 2545, หน้า 2)
เนื่องจากการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงิน การคลัง และการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จะต้อ ง
ตระหนั ก ว่ า แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนกระทรวง กรม และรัฐ วิส าหกิจต่างๆ
ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒ นาอาเภอ
ในระดับอาเภอ ในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และอาเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และประชาคม
จะมี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วข้ อ งอยู่ ด้ ว ย ซึ่ ง แต่ เดิ ม การจั ด ท าแผนงาน/
โครงการต่างๆ จะถูกกาหนดขึ้นโดยหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงาน
ส่ว นภูมิภ าค (top down) โดยที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น
มิได้มีกาหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นตนเอง ทาให้การพัฒนา
ที่ผ่านมาไม่สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการของประชาชน
ในท้ อ งถิ่น เท่ าที่ ค วร (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น , 2548,
หน้า 14-15)
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการดาเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามโครงสร้าง
อานาจหน้าที่ ตามที่มีกฎหมายที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ซึ่งจะทาให้ประชาชนรู้จักรับผิดชอบต่อประโยชน์
ของส่วนรวมร่วมกัน จึงอาจจะกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นรูปแบบการปกครองที่มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล
ที่ จ ะให้ อ านาจการบริ ห ารแก่ ห น่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ท้อ งถิ่น สามารถบริห ารพัฒ นางานแก้ไ ขปัญ หาพัฒ นาท้อ งถิ่น
ด้วยตนเองตามอานาจหน้าที่ และมีอิสระในการตัดสินใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นตามขอบข่ายกฎหมายกาหนด
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548, หน้า 14-15)
การมีส่ว นร่ว มของประชาชนจะเกิด ขึ้น ได้นั้น ต้อ งเกิด
ความสนใจร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งเห็นคุณค่าของสิง่ ที่จะทาเป็นเบื้องต้น
การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ ในตัวของมันเองการที่คนจะรวมกลุ่ม
เพื่อทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมเชิงเป้าหมาย
การมีส่วนร่วมเองก็เป็นเครื่องมือทาให้บรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน
ซึ่ งเป็ น การมี ส่ ว นร่ วมตั้ งแต่ ก ารคิ ด โครงการ กิ จ กรรม โดยเริ่ ม

ค้นหาปั ญหา สาเหตุ วางแผน ตัดสินใจด าเนิ นงาน ระดมทรัพยากร
กาหนดเป้าหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลที่เกิดร่วมกัน
โดยทั้ งนี้ต้องอยู่ในความเป็นธรรม (สั มพันธ์ เตชะอริก และคนอื่นๆ,
2548, หน้า 113-114)
ในกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาองค์ การบริ หารส่ วนต าบลจะมี ขั้ นตอนตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แต่ในทางปฏิบัติจริงการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือการดาเนินการตามขั้นตอนในระเบียบยังคงไม่ได้รับ
การน าไปปฏิบั ติอย่างแท้ จริง จึงพบปั ญหาการจัดท าโครงการต่างๆ
ไม่ใช่ความต้องการของประชาชน อีกทั้งพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
(สุดาวรรณ์ มีบัว, 2547, หน้า 108-120)
แต่จากการสังเกตและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อาศัยอยู่ ในขั้นตอนการจัดทา
ประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล เพื่อรับทราบปัญหา
และความต้ องการของประชาชนในชุมชน พบว่า ประชาชนเข้ าร่วม
ประชุมประชาคมลดลงทุกปีจากประเด็นปัญหาดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัย
ในฐานะที่ เป็ นประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ในเขตอ าเภอบ้ านโพธิ์ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา พบและทราบถึงสภาพปัญหา ความต้องการของคน
ในท้องถิ่นเฉพาะที่อยู่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนเอง
อาศัยอยู่เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
แต่อ ย่า งใด ดัง นั้น จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาการมีส่ว นร่ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ประชาชนผู้ มี สิ ทธิ
เลือกตั้งทั้งชายและหญิงขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนทั้ งสิ้น 33,427 คน จากองค์การ
บริห ารส่ว นตาบลเกาะไร่ จานวน 3,346 คน องค์ก ารบริห าร
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ส่วนตาบลคลองขุด จานวน 2,233 คน องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองบ้า นโพธิ์ จานวน 2,003 คน องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
คลองประเวศ จานวน 3,248 คน องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย
จานวน 2,914 คน องค์การบริหารส่วนตาบลเทพราช จานวน 2,781 คน
องค์ การบริหารส่ วนต าบลหนองตี นนก จ านวน 3,014 คน องค์ การ
บริห ารส่วนตาบลหนองบัว จานวน 2,278 คน องค์การบริห าร
ส่วนตาบลบางกรูด จานวน 1,985 คน องค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมประดู ่ จานวน 3,454 คน องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
สนามจันทร์ จานวน 2,219 คน องค์การบริหารส่วนตาบลสิบเอ็ดศอก
จานวน 3,952 คน (งานทะเบียนราษฎรอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2558)
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ทั้งชายและหญิงขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนทั้งสิ้น 33,427 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน จากการคานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967)
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริห ารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่
3.1 การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผน
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551)
1) ด้านการให้ข้อมูล
2) ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน
3) ด้านการปรึกษาหารือ
4) ด้านการวางแผนร่วมกัน
5) ด้านการร่วมปฏิบัติ
6) ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล
7) ด้านการควบคุมโดยประชาชน
3.2 การจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในด้า นต่ างๆ ดั งนี้
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548)
1) การเตรียมการจัดทาแผน
2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
4) การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
5) การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
6) การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอ าเภอบ้ า นโพธิ์ จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา รวมทั้ ง สิ้ น 33,427 คน
นามากาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
มีรายละเอียดประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา
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การอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน คือ ด้านการให้ข้อมูล ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็ นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผน
ร่ว มกัน ด้า นการร่ว มปฏิบัติ ด้า นการร่ว มติด ตามตรวจสอบ
และประเมินผล และด้านการควบคุมโดยประชาชน ซึ่งประกอบด้วย
ข้อคาถาม จานวน 28 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 ด้าน
คือ ด้านการเตรียมการจัดทาแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อ มูล ด้า นการกาหนดวัต ถุป ระสงค์ข องแนวทางการพัฒ นา
ด้านการจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และด้าน
การจัด ท าร่า งแผนพัฒ นาสามปี ซึ ่ง ประกอบด้ว ย ข้อ ค าถาม
จ านวน 24 ข้ อ ลั กษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่ า
(rating scale) มี 5 ระดับ
วิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
1. ร่างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์การบริห ารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. น าร่ า งแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อทาการปรับปรุงแก้ไข
3. นาร่างแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละเสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เพื่ อพิ จารณาความเที่ ยงตรง (validity) และความถู กต้ องของเนื้ อหา
(content) โดยใช้เทคนิค IOC แล้วนาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งชายและหญิงในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น
5. น าผลที่ ได้ จากการไปทดลองใช้ ม าหาค่ า ความเชื่ อมั่ น
(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)
ได้ค่าของความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.99
6. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองโดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมา จานวน 400 ชุด
คิด เป็น ร้อ ยละ 100 สถิต ิที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เกี่ย วกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา
ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัด ทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )

และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหา
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ แบบเพี ยรสั น (Pearson’s coefficient
correlation)
สรุปผลการวิจัย
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นมากเป็น เพศชาย จานวน 211 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 53.00
ส่ว นน้ อ ยเป็ น เพศหญิ ง จ านวน 189 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 47.00
ส่วนมากอายุ 41-50 ปี จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 รองลงมา
คือ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00
และอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 77 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 19.30
ส่วนอายุ 18-20 ปี มีน้อยที่สุด จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00
มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 รองลงมา คือ มีการศึก ษาในระดับ มัธยมศึก ษา
ตอนปลาย/ปวช./เที ยบเท่า จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00
และต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50
ส่วนที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท มีน้อยที่สุด จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 114 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.50 รองลงมา คื อ ประกอบอาชี พพนั กงานบริษั ท
จ านวน 78 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.50 และธุ รกิ จส่ วนตั วและนิ สิ ต/
นักศึกษา มีจานวน 50 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส่วนประกอบ
อาชีพอื่นๆ มีน้อยที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.80 ส่วนมาก
อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10 ปี จานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00
รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในพื้ นที่ 6-10 ปี จานวน 60 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.00 และอาศัยอยู่ในพื้นที่ 1-5 ปี จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 0.70 ส่ ว นที่ อ าศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ต่ ากว่ า 1 ปี มี น้ อ ยที่ สุ ด
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.04
เมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายด้ านพบว่า อยู่ในระดั บ ปานกลาง 1 ด้ าน
ระดับน้อย 4 ด้าน และระดับน้อยที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้ านการให้ข้อมู ล ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.65
ด้านการวางแผนร่วมกั น ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.35 ด้านการเปิ ด รับ
ความคิดเห็นจากประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 ด้านการปรึกษาหารือ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 ด้านการร่วมปฏิบั ติ ค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 2.01
ด้านการควบคุมโดยประชาชน ค่า เฉลี่ยเท่ากับ 1.44 และด้า น
การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.29
ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
โดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อ ย ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 2.22 เมื่อ พิจ ารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 5 ด้าน
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ด้านการเตรียมการ
จัดทาแผน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.39 ด้านการคัด เลือกยุท ธศาสตร์
และแนวทางการพั ฒ นา ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 2.30 ด้ านการก าหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ข องแนวทางการพัฒ นา ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 2.13
ด้านการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 และ
การจั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นา ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 1.94 ตามลาดับ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา พบว่ า การมี ส่ วนร่ วมทุ กด้ านมี ความสั มพั นธ์
ทางบวกกับ การจัด ทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห าร
ส่วนต าบลในอ าเภอบ้ านโพธิ์ จั งหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม (Ytot)
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.835 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
ความสัมพันธ์สูง 2 ด้าน และอยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 5 ด้าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านการร่วมปฏิบัติ (X5)
มีความสัมพันธ์กับการจัดทาแผนอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.754 ลาดับที่ 2 ด้านการวางแผนร่วมกัน (X4)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด ท าแผนอยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.706 และลาดับที่ 3 ด้านการควบคุม
โดยประชาชน (X7) มีความสัมพันธ์กับการจัดทาแผนอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.680 ส่วนข้อ
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการให้ข้อมูล (X1)
มี ความสั มพั นธ์ กั บการจั ดท าแผนอยู่ ในระดั บปานกลาง โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.587
อภิปรายผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ น้อ ย ทั้ง นี้เ นื่อ งจากการมีส่ว นร่ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้า นการให้ข้อ มูล ด้า นการเปิด รับ ความคิด เห็น จากประชาชน
ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิ บั ติ
ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุม
โดยประชาชน ต่า งก็เ ป็น ปัจ จัย ที่ส่ง ผลให้เ กิด ประโยชน์สูง สุด
แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับที่ สากล ภู่ขันเงิน (2548, บทคัดย่อ)
ศึก ษาวิจัย เรื่อง การมีส่ว นร่วมของประชาชนตาบลหนองใหญ่
ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมู ลได้แก่ แบบสอบถามกลุ่ม ตัวอย่างที่ ศึกษา
ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตาบลหนองใหญ่ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
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จานวน 160 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มีอายุเกิน 40 ปี สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา สมรสแล้ว
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีร ายได้ต่อ ปี 20,001 บาทขึ้น ไป
และอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 35 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุน
หมู่ บ้ านและเป็ นคณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ าน ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลของกลุ่มตัวอย่าง
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง และการมี ส่ วนร่ วมในการจั ดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับดังนี้ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
การรับรู้ติดตามข่าวสาร การร่วมรับประโยชน์ การร่วมดาเนินการ
การร่วมตัดสินใจ การร่วมกากับการติดตาม และการร่วมรับผิดชอบ
ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการมี ส่ วนร่วมของประชาชนการจั ดท าแผนพั ฒนา
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ได้แ ก่ เพศ ระดับ การศึก ษา อาชีพ
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาตาบล
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้า นการเตรีย มการจัด ทาแผน ด้า นการคัด เลือ กยุท ธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพั ฒนา ด้านการจัดทา
รายละเอี ยดโครงการ/กิ จกรรมการพั ฒนา และด้ านการจั ดท าร่ าง
แผนพัฒนาสามปี ต่างก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอเชีย งดาว จัง หวัด เชีย งใหม่ และ 3) เพื่อ ระบุปัญ หา
และอุ ปสรรคในการมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการจั ดท าแผน
พั ฒนาท้ องถิ่ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในอ าเภอเชี ยงดาว
จัง หวัด เชีย งใหม่ การศึก ษาครั้ง นี้เ ป็น การศึก ษาเชิง ปริม าณ
และเชิงคุ ณ ภาพ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น เครื่องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเชียงดาว
จานวน 195 คน ประชาชนจานวน 396 คน และแบบสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 8 คน
ผลการศึก ษาสรุป ได้ดัง นี้ 1) กระบวนการ ในการจัด ทาแผน
พั ฒนาท้ องถิ่ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในอ าเภอเชี ยงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ า องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมี กระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขั้นการเตรียมการจัดทาแผน
การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ การวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนา
ของท้องถิ่นในปัจจุบัน การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดพันธกิจ
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา การกาหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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อยู่ในระดั บมาก และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิด เห็น ความต้อ งการและร่ว มตรวจสอบกระบวนการ
ความต้องการและร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดทาแผนทุกขั้นตอน
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ กิจกรรม
เสนอปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น การทาประชาคม
มีส่วนร่วมในการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมการในติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทางาน
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในบางครั้ งเท่ านั้ น ทั้ งนี้ ประชาชน
บางส่ วนยังไม่ ให้ ความส าคัญ ในการมี ส่ วนร่วมในการจั ดท าแผน
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากนัก มองว่าเป็น
หน้ าที่ ของภาครั ฐ และตนเองขาดความรู้ ความเข้ าใจในการจั ดท า
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 3) ปั ญ หาและอุ ป สรรคการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชน
ไม่มีเวลาที่จะเข้ามีส่วนร่วมจัดทาแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ ่น ขาดการประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ค วามรู้เ กี่ย วกับ แผน
พัฒ นาท้อ งถิ่น ให้ป ระชาชนได้รับ ทราบและเข้า ใจ 4) ปัญ หา
และอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการประสานงาน
ขอความร่ว มมือ สนับ สนุน จากหน่ว ยงานภาครัฐ ระดับ อาเภอ
และจังหวัด ปัญ หาการสื่อ สารกับประชาชนในชุม ชน/หมู่บ้า น
ชาวไทยภูเขา ขาดข้อมูลที่ทันสมัย ระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนา
เร่งรีบ และบางส่วนมีความเห็นว่า ขาดการคานึงถึงปั ญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนข้อเสนอแนะ สาหรับการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความรู้
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรให้ความสาคัญในการนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน มีการประสานงาน
ขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก ระดั บ และมี
การประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดทาแผน
พัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริห ารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูงกับ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่มากที่สุด
ได้แ ก่ ด้านการร่วมปฏิบัติ รองลงมา ด้า นการวางแผนร่ว มกัน
และด้า นการควบคุม โดยประชาชน อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.01 ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการมี ส่ ว นร่ วม กั บ การจั ด ท าแผน
พัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริห ารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่น ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเตรียมการจัดทาแผน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทาง
การพัฒ นา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพั ฒนา ด้านการจัดทา
รายละเอี ยดโครงการ/กิ จกรรมการพั ฒนา และด้ านการจั ดท าร่ าง

แผนพัฒ นาสามปี ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ สิท ธิศ ัก ดิ ์ สาระอาภรณ์
(2550, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจัดท าแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบล
คลองเฉลิม อาเภอกงหรา จัง หวัด พัท ลุง ผลการวิจ ัย พบว่า
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทาแผน มีค่าเฉลี่ย
ระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว ม
แสดงให้ เห็ น ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการจัดทาแผนสูงสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในด้านฟั ง
ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลน้อยที่สุด
และสมศัก ดิ์ พรมเดื่อ (2551, บทคัด ย่อ ) ได้ทาการวิจัย เรื่อ ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจ
การมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึก ษา พบว่า การมีส่ว นร่ว มของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ควรเปิด โอกาสให้ป ระชาชนได้เข้า มามีส่ว นร่ว มในทุก ขั้น ตอน
ของการจั ด ทาแผนพั ฒ นา ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล
ด้านการเปิ ดรับความคิ ดเห็ นจากประชาชน ด้ านการปรึกษาหารื อ
ด้ านการวางแผนร่วมกั น ด้ านการร่ วมปฏิ บั ติ ด้ านการร่ วมติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมิน ผล และด้านการควบคุม โดยประชาชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหา
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในหลากหลายมิติเพิ่มมากขึ้น
2. จากการวิจัย พบว่า การจัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น
ขององค์ ก ารส่ ว นต าบล ในอ าเภอบ้ านโพธิ์ จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒ นา ไม่ว่าจะเป็ น
ด้า นการเตรีย มการจัด ทาแผน ด้า นการคัด เลือ กยุ ท ธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพั ฒนา ด้านการจัดทา
รายละเอียดโครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นา และด้านการจัด ทา
ร่างแผนพัฒนาสามปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายมิติเพิ่มมากขึ้น
3. จากการศึก ษา พบว่า การมีส่ว นร่ว มของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตาบล ในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ควรเปิด โอกาสให้ป ระชาชนได้เข้า มามีส่ว นร่ว มในทุก ขั้น ตอน
ของการจั ด ทาแผนพั ฒ นา ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล
ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ
ด้ านการวางแผนร่วมกั น ด้ านการร่ วมปฏิ บั ติ ด้ านการร่ วมติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผล ด้ า นการควบคุ ม โดยประชาชน
ด้า นการเตรีย ม การจัด ทาแผน ด้า นการคัด เลือ กยุท ธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพั ฒนา ด้านการจัดทา
รายละเอี ยดโครงการ/กิ จกรรมการพั ฒนา และด้ านการจั ดท าร่ าง
แผนพัฒนาสามปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายมิติเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ควรศึก ษาการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด ท าแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ควรศึก ษาการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด ท าแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ในภาคตะวันออก
5. ควรศึกษาการเพิ่ มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในระดับประเทศ
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