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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าครัวเรือน 
หรือตัวแทนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ภายในชุมชนท้ัง 23 ชุมชน ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลนครแหลมฉบัง จ านวน 398 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA และท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิีีของเชเเเ  (Scheffe’s 
Method) 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยู่ในอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติการ และด้านการมีส่วนร่วมในประเมินผล ตามล าดับ 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
สามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามป ีเทศบาลนครแหลมฉบัง 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were: 1) to study the level of people's participation in formulating the three-year 
development plan of Laem Chabang City Municipality,  Sriracha District,  Chonburi Province, and; 2) to compare the level of 
people's participation in formulating the three-year development plan of Laem Chabang City Municipality,  Sriracha District, 
Chonburi Province as classified by gender, age, educational level, occupation, and monthly income. The sample used in this 
study was the head of households or representatives of households living within the 23 communities in the district of Laem 
Chabang City Municipality, totalling 398 people. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The statistical 
tests used analyze the data included frequency, percentage, mean, and standard deviation. To test the research hypotheses, 
t-test and One-way ANOVA were administered and The Scheffe’ Method was used to test differences between pairs. 
 The research results were as follows: 1) people's participation in formulating the three-year development plan of 
Laem Chabang city Municipality, Sriracha District, Chonburi Province was rated overall at a moderate level. In considering all 
factors examined, it was found that all factors were ranked at a moderate level, in the following order: participation in 
benefits; participation in decision making; participation in implementation, and; participation in evaluation, respectively. 
2) The results of a comparison of people's participation in formulating the three-year development plan of Laem Chabang 
City Municipality, Sriracha District, Chonburi Province classified by gender, age, occupation, and monthly income showed 
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no significant difference with the level of statistical significance set at 0.05 , but education had a level of statistical 
significance of 0.05. 
 
Keywords: Participation People, Three-Year development plan, Laem Chabang City Municipality 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแนวทางของ 
การพัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างแท้จริง และยังมีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติอยู่ การกระจาย
อ านาจเพื่อให้ท้องถิ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทีิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีหลายปัจจัย 
เช่น ภาวะผู้น า การสื่อสารและวัฒนีรรมองค์การ (ศิวัสสา จันโท 
และพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , 2560) โดยการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องค านึงถึงการเปิดโอกาส 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน 
และการคลัง มีการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
สามปีในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาีารณสุข ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนีรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ า 
ด้านการเมือง การบริหาร และด้านทรัพยากรีรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่ อแก้ ไขปัญหาและตอบสนองความต้ องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการบริการภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะคุณภาพการบริการที่ดีมีความสัมพันี์
กับการบริหารงานตามหลักีรรมาภิบาล (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 
2557) ดั งนั้ น  การกระจายอ านาจจึ งเส มือนเป็ นการมอบ 
ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาีารณะให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างอิสระ และมิใช่เป็นการมอบ
ภาระหน้าที่ที่รัฐเคยด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการแทนเท่านั้น (อนุวัช พงษ์ลิ้ม, 2550, หน้า 2) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อท าหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนายุทีศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดท าขึ้นเป็นเสมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นประกอบกับในการจัดท าแผนยุทีศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย
การประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
ท าหน้าที่การบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับภายในจังหวัด 

 
ซึ่ งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีบทบาทส าคัญในการประสาน 
ให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับภายใน
จังหวัด มีความประสานเช่ือมโยงกับยุทีศาสตร์การพัฒนาชาติ
ยุทีศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัดตลอดจนการบูรณาการ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ในการที่จะขับเคลื่อนยุทีศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ชนิกา เั้นล้อม, 
2550, หน้า 1-2)  
 เทศบาลเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีโครงสร้างการบริหารงาน 
ที่ เป็นอิสระ จัดตั้ งโดยพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 
เป็นองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ ก่อตั้ งโดยมี จุ ดมุ่ งหมาย 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการในท้องถิ่น
ของตนด้วยการเลือกตัวแทน ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นมาเป็นผู้บริหาร 
และก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ เจริญ 
ก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์  โดยมีการแบ่งเทศบาล ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่งอ านาจหน้าท่ี 
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นรู ปแบบเทศบาลต าบล 
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และเทศบาลยังคง
ความส าคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการประชาชน
เช่นเดิม หน้าที่ของเทศบาลแต่ละประเภทแต่ละแห่งมีหน้าที่ 
ที่ จะต้ องปฏิ บั ติ มากน้ อยแตกต่ างกั นตามความหนาแน่ น 
ของประชาชนในพื้นที่ และรายได้ของเทศบาล กฎหมายได้ก าหนด
หน้าที่ของเทศบาลไว้ 2 ประการ คือ หน้าที่ที่เทศบาลจะต้องกระท า 
และหน้าที่ที่ เทศบาลอาจจัดท าได้ตามก าลั งความสามารถ 
ซึ่งจะกระท าได้หรือไม่ก็ได้ซึ่งกิจการต่างๆ ในหน้าที่ที่ เทศบาล 
ต้องกระท า หรืออาจกระท าได้ เรียกว่าเป็นการให้บริการสาีารณะ
แก่ประชาชน (ณัฐกานต์ จันนาค, 2556, หน้า 4) 
 ที่ผ่านมาเทศบาลนครแหลมฉบังได้มีการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี โดยได้น าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีที่เทศบาล
แหลมฉบังได้จัดท าขึ้นไปด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสาีารณสุข ด้านการจัดการทรัพยากรีรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารและการปกครอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการศึกษา ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างเต็มที่และครอบคลุมพื้นที่ และปัญหาทั้งหมดได้  เนื่องจาก 
มีข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ด้านการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนที่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
หรือการมีส่วนร่วมในการจัดท าเวทีประชาคม ส่งผลให้ทางเทศบาล
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ขาดข้อมูลหลายๆ ด้านจากภาพรวมของแต่ละชุมชน เป็นต้น จึงส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานที่ได้นั้น อาจจะไม่ตรงต่อตามความต้องการ 
ที่แท้จริงของประชาชน (เทศบาลนครแหลมฉบัง, 2560 ข) 
 แผนพัฒนาสามปี คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทีศาสตร์
การพัฒนา อันเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง 
และเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร 
แหลมฉบัง เพื่อต้องการทราบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับใด 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และอยากศึกษาว่าประชาชน
เหล่านี้ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
จะมีการมีส่วนร่วมแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาได้ก าหนดสมมุติฐานไว้ 
ดังนี ้
 1. ประชาชนที่มี  เพศ ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
 2. ประชาชนที่มี  อายุ ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
 3. ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
 4. ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 

 5. ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการส ารวจองค์ความรู้ทั้ งด้านทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของ โคเฮน และอัพฮอพ (Cohen and Uphoff, 
1977, pp. 59-76) มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้
 
    ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
   

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  และเพื่อเป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมต่อไป 
 2. ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 
นครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เพื่อน าผลไปหาแนวทาง
สร้างเสริมการมีส่วนร่วม 
 3. เพื่อเป็นเป็นข้อมูลให้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
จะน าข้อมูลจากการวิจัย น าไปพัฒนา และปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1.1 ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการ
แจกแบบสอบถามกับหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน 
ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนท้ัง 23 ชุมชน ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

เพศ 
อาย ุ
ระดับ
การศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ด้านการมสี่วนร่วม 
   ในการตัดสินใจ  
2. ด้านการมสี่วนร่วม 
   ในการปฏิบัติการ  
3. ด้านการมสี่วนร่วม 
   ในผลประโยชน์  
4. ด้านการมสี่วนร่วม 
    ในการประเมินผล  



44
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง 
ของข้อมูลในแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย 
ได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 398 ชุด 
 2. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน 
หรือตัวแทนครัวเรือนที่ อาศัยอยู่ ภายในชุมชนทั้ ง 23 ชุมชน 
ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โดยวิีีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ จากประชากร
จ านวน 82,988 คน (เทศบาลนครแหลมฉบัง, 2560 ข) ได้ขนาด 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเป็นจ านวน 398 คน 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นค าถาม 
แบบปลายปิด จ านวน 5 ข้อ  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 3 ด้านๆ ละ 20 ข้อ 
เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ 
 4. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและ
ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยามศัพท์และ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
 4.2 สร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับการมีส่ วนร่ วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตรวจสอบเนื้อหา
ของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่  จากนั้น 
น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  แล้วน ามาปรับปรุ ง 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.3 น าแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งตามค าแนะน า 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โครงสร้ างของค าถาม ภาษาที่ ใ ช้และตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือ โดยหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์หรือหาค่า IOC  
 5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้  แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร 

แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้วิีีการประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 5.1 ข้อมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
ร้อยละ 
 5.2 หาค่าความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง ในด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 5.3 ในการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจั ดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบั ง 
โดยใช้สถิติ  t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม ค่าสถิติ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่า
แตกต่ างจึ งท าการทดสอบความแตกต่ างรายคู่ ด้ วยวิ ีีของ 
เชเเเ  (Scheffe’s Method) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 5.4 เกณฑ์การแปลผล ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้(บุญีรรม กิจปรีดาบริสุที์, 2543) 
 1 คะแนน หมายถึง ไม่เคยหรือมีส่วนร่วมเพียง 
ครั้งเดียว  
 2 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมบางครั้ง   
 3 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมทุกครั้ง  
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่มีส่วนร่วม 
ในการจั ดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนส่วนมากเป็นเพศชาย 
จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.29 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.16 การศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ ในระดั บมั ียมศึ กษาตอนต้ น  จ านวน 157 คน คิ ดเป็ น 
ร้อยละ 39.45 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท/ ลูกจ้างทั่วไป 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42 และรายได้ส่ วนใหญ่ 
มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.45 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) ด้านการมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า  
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมด้านต่างๆ 

 
การมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี

ของเทศบาลนครแหลมฉบัง 

x  S.D. 
ระดับ 
การม ี

ส่วนร่วม 
อันดับ 

1. ด้านการมสี่วนร่วม 
   ในการตัดสินใจ 

1.84 0.63 ปาน
กลาง 

2 

2. ด้านการมสี่วนร่วม 
   ในการปฏิบัติการ 

1.82 0.65 ปาน
กลาง 

3 

3. ด้านการมสี่วนร่วม 
   ในผลประโยชน์ 

2.10 0.67 ปาน
กลาง 

1 

4. ด้านการมสี่วนร่วม 
   ในการประเมินผล 

1.71 0.67 ปาน
กลาง 

4 

ภาพรวม 1.87 0.66 ปาน
กลาง 

 

 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางและ 
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน 
ซึ่งสามารถจัดอันดับได้ดังนี้ อันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  และอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในประเมินผล 
 3. ผลการทดสอบสมมตุิฐาน  
 ผลการการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สรุปผลได้
ดังนี ้
 เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
นครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงปฏิเสีสมมติฐาน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ 

 
เพศ จ านวน   x    S.D.   t    Sig. 
ชาย 
หญิง 

228 
170 

1.86 
1.87 

0.28 
0.28 -0.36 0.72 

 อายุ ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร 
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงปฏิเสีสมมติฐาน ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม อาย ุ

 
แหล่งความแปรปรวน  df  SS  MS   F  Sig. 

ระหว่างกลุม่ 4 0.25 0.06 0.80 0.53 
ภายในกลุ่ม 393 30.31 0.08   

รวม 397 30.56    
 
 ระดับการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 
ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 5 0.92 0.18 2.45 0.03* 
ภายในกลุ่ม 392 29.64 0.08   

รวม 397 30.56    
 
 อาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
นครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงปฏิเสีสมมติฐาน ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 5 0.65 0.13 1.70 0.13 
ภายในกลุ่ม 392 29.91 0.08   

รวม 397 30.56    
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 รายได้ ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
นครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงปฏิเสีสมมติฐาน ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม รายได้ 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 3 0.05 0.02 0.23 0.87 
ภายในกลุ่ม 394 30.51 0.08   

รวม 397 30.56    
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  
 ผลการศึกษา  พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษา 
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิกา เั้นล้อม 
(2550 , บทคัดย่อ) การศึกษาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลแม่แจ่ม อ าเภอ 
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยภาพรวมอยู่ 
ระดับปานกลาง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของณชมน จันท่ าโรง และคณะ 
(2550, บทคั ดย่ อ) การศึกษาการมีส่ วนร่ วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองพิจิตร ผลการวิจัย พบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
เมืองพิจิตร ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับน้อย  
 ในความคิดเห็นของผู้วิจัย อาจกล่าวได้ว่า ประชาชน 
ยังไม่เข้าใจกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ในมีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนพัฒนาสามปีมากเท่าที่ควร จึงอาจส่งผลให้ภาพรวม 
ในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับปานกลางและ
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ในรายด้านสามารถอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละด้าน 
ดังนี ้
 1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า การมี 
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนุวัช พงษ์ลิ้ม (2550, บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
พ.ศ. 2550-2552 เทศบาลต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ด้านมีส่วนร่วมท า และมีส่วนร่วมคิด 
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของประสิทีิ์ สินีุอุภัย 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด 
อ าเภอโคกโพีิ์  จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมะกรูดในด้านการร่วมคิด และเสนอแนวทางอยู่ใน 
ระดับน้อย 
 จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นจะมีมาก อาจกล่าวได้ว่า 
การที่ประชาชนไม่ได้ เห็นถึงความส าคัญในการร่วมเข้าในเวที
ประชาคม เพื่อมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังไม่ได้ 
ให้ความส าคัญในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันกับเทศบาล
จัดท าแผนพัฒนาสามปี สาเหตุอาจมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่
อาจมองว่าหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบัตินั้น มีความส าคัญ
มากกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
กับเทศบาล 
 1.2 ด้ านการมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ การ  พบว่ า 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร 
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  อยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสถิต เคว็จด า (2551, บทคัดย่อ) การศึกษา
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.  2550-2552 ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลหนองีง 
อ าเภอป าบอน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองีง ด้านการคัดเลือกตัวแทนเป็นกรรมการในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ด้านการคัดเลือกแนวทางพัฒนาและ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมด้ านการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี อยู่ในระดับปานกลางซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของประสิทีิ์  สินีุอุภัย (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพีิ์ จังหวัดปัตตานี 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูดในด้านการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับน้อย 
 จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรีด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า อยู่ใน 
ระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่าประชาชนมองว่าการน าแผนไปปฏิบัติ 
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เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จัดท าแผน จึงท าให้ประชาชน 
ส่วนใหญ่มองว่าไม่ได้มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม 
เพราะว่ามีคณะกรรมการที่คอยดูแลการปฏิบัติการอยู่แล้ว  
 1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  พบว่า การมี 
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนวัช พงษ์ลิ้ม (2550, บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
สามปี พ.ศ. 2550-2552 เทศบาลต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ด้านมีส่วนร่วมรับประโยชน์ อยู่ ใน 
ระดับปานกลางซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของประสิทีิ์  สินีุอุภัย 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด 
อ าเภอโคกโพีิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด
รายด้านการได้รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย 
 จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า อยู่ ใน 
ระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่าประชาชนยังไม่ได้รับรู้ถึงประโยชน์ 
ที่จะได้จากแผนพัฒนา สาเหตุอาจมากจากการขาดการประชาสัมพันี์
จากเทศบาลที่ไม่ทั่วถึง หรือการที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่แรก ส่งผลให้ไม่ได้รับทราบข้อมูลของการปฏิบัติงานและ 
ผลที่ได้รับจากการแผนงานที่ได้ปฏิบัติ   
 1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในประเมินผล พบว่า การมี 
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสถิต เคว็จด า (2551, บทคัดย่อ) การศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2550-2552 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองีง อ าเภอป าบอนจังหวัดพัทลุง 
ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลหนองีง 
ด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางซึ่งขัดแย้ง 
กับงานวิจัยของประสิทีิ์ สินีุอุภัย (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพีิ์ จังหวัดปัตตานี 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด อยู่ในระดับน้อย นอกจากน้ี 
ยังขัดแย้งกับผลงานวิจัยของพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  (2554) 
ที่ท าวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักีรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนอยู่ในระดับมาก 
 จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  ด้านการมีส่วนร่วมในประเมินผล พบว่า อยู่ ใน 

ระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนไม่ได้เข้ามาร่วมเป็น 
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผล” ในการตรวจสอบแผนพัฒนา
สามปีของทางเทศบาล สาเหตุอาจมาจากการไม่ทราบหรือไม่ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพราะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนไม่มีความจ าเป็น 
ที่จะต้องเข้าร่วม เนื่องจากการคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล 
ในการตรวจสอบ  
 2. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ 
 2.1 เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสีสมมติฐานการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้วิจัย ถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
นครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะประชาชนที่ มี เพศต่างกันในเขตเทศบาลนคร 
แหลมฉบั ง ไม่ ได้มี ส่ งต่อการเข้ ามามีส่ วนร่ วมในการจัดท า 
แผนพัฒนาสามปีแตกต่างกัน 
 2.2 อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสีสมมติฐานการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้วิจัยถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
นครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอายุต่างกันในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 
ไม่ได้มีส่งต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
แตกต่างกัน  
 2.3 ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 
นครแหลมฉบั ง อ าเภอศรี ราชา จั งหวัดชลบุรี  แตกต่ างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้วิจัย ถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะความคิดเห็น
ของประชาชนที่ มีระดับการศึกษาต่างกันในเขตเทศบาลนคร 
แหลมฉบัง ที่มีต่อการมีส่วนร่วมทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การปฏิบัติการ ร่วมในผลประโยชน์และร่วมในการ
ประเมินผลที่ไม่เหมือนกัน อาจเนื่องมาจากการที่ประชาชนแต่ละคน
มีวิีีการคิดหรือการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไปส่งผลให้ประชาชน 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
แตกต่างกัน 
 2.4 อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิ จัย 
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ถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะประชาชน
ที่มีอาชีพต่างกันในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่ได้มีผลต่อการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแตกต่างกัน  
 2.5 รายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ 
ศรีราชา จั งหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน จึ งปฏิ เสีสมมติฐาน 
การวิจัย ความคิดเห็นของผู้วิจัย ถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ไม่แตกต่ างกัน อาจเป็นเพราะประชาชนที่มี รายได้ต่ างกัน 
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่ได้มีส่งต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัย
เสนอให้มีการทบทวนหรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
ที่เป็นสองล าดับสุดท้ายจากทั้งสี่ด้าน ผู้วิจัยจึงขอสรุปข้อเสนอแนะ
แค่บางประเด็น ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ จากผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในด้านการเงินลงทุน 
หรือการเข้ามาปฏิบัติงานกับเทศบาลในโครงการต่างๆ ดังนั้น 
ทางเทศบาลควรมีการประชาสัมพันี์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของทางเทศบาล เพื่อเป็นการกระตุ้น
จิตส านึกของประชาชนให้รักถิ่นที่อยู่และอยากที่จะเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
 1.2 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล จากผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนส่วนมากไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็น 
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผล” แผนพัฒนาสามปี 
ของทางเทศบาล ดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามา
แก้ไขปรับปรัง อาทิเช่น แต่งตั้งประีานชุมชนแต่ละชุมชนเข้ามา
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 2.1 ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาและคัดเลือกผู้แทนแต่ละชุมชน 
เพื่อเสนอปัญหาหรือความต้องการในแต่ละชุมชน และเมื่อได้ข้อสรุป
ในการจัดท าแผนพัฒนาแล้ว ก็ให้ตัวแทนแต่ละชุมชนไปประชาสัมพันี์
กับประชาชนภายในชุมชนของตน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง 
แนวทางการพัฒนาที่ทางเทศบาลได้จัดท าขึ้น 
 2.2 ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของโครงการ โดยการเข้ามาเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ท าโดยการให้ประชาชน 
ในพื้นที่ควรมีการประชาคมคัดเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ
แต่ละชุมชน ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบการท างานของทางเทศบาล 
และความก้าวหน้าของโครงการที่จัดท า เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
ประสิทีิภาพการท างานของทางเทศบาลมากยิ่งขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 3.1 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิจัย
แบบคุณภาพ เพื่อเป็นการศึกษาในประเด็นที่แตกต่างออกไป 
และมีเนื้อหาที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 3.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  เพื่อน าผลการศึกษา 
มาพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีต่อไปและ
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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