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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ   
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ชื่อผู้เขียน นางธนจิรา  พวงผกา  
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย การเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร  

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ  
ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ดังนี้   
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

โดยท าการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลบางเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเดื่อ และพนักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ จ านวน 12 คน 
และกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในต าบลบางเดื่อ จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมใน
กระบวนการประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี จ านวน 7 หมู่  ๆ ละ 3 คน เป็นจ านวน 21 คน 
ผลการศึกษาพบว่า   

1. ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในการ
ประชาคมจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของประชาชน กลุ่มผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พบว่า  ปัจจัยหลัก คือ  ประชาชนต้องการใช้โอกาสในเวทีประชาคมเข้าร่วมแสดง
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ความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และต้องการให้เทศบาลต าบล
บางเดื่อได้รับทราบ พร้อมทั้งน าปัญหาหรือความคิดเห็นของตนไปด าเนินการแก้ไขหรือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 

2. กระบวนขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559-2561) ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน 3 ขั้นตอน คือ  

 1) ขั้นเตรียมการ เป็นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนเพ่ือ
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ   

 2) ขั้นจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ 
ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในเวทีประชาคมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวทีประชาคมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลแล้ว จึงน าข้อมูลและแนวทางต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดท าร่างแผน 
พัฒนาฯ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาจะเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลบางเดื่อ เมื่อนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการใช้แผนพัฒนาสามปี
แล้ว  เทศบาลก็จะด าเนินการประกาศให้ประชาชนทราบ   

 3) ขั้นหลังจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตัวแทนของตนที่ท า
หน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมโดยให้
ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล  

3.  ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พบว่า เกิดจาก 
1) ปัญหาจากตัวบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เวลาในการจัดท า

ประชาคมของเทศบาลต าบลบางเดื่อ ตรงกับเวลาท างานของประชาชนส่วนใหญ่ ประชาชนบางส่วน
ยังไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ    

2) ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา 
ความต้องการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเข้าร่วม
ประชาคมเสนอโครงการในการพัฒนา เพราะเห็นว่าโครงการที่ตนเสนอไปนั้นไม่ได้รับการด าเนินการ
หรือแก้ไขปัญหาได้ในทันที    

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผล, การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาสามปี  
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ABSTRACT 
 

Subject study “Factors influencing people's participation in the  three  
year development plan of Bangduea District Municipality, Muang district, Pathumthani 
province” The objectives of this study were  
 1. To study the factors that affect the participation in the three year 
development plan of Bangduea District Municipality, Muang district, Pathumthani 
province.  
  2. To study the participatory process of the people in the development 
of a three year development plan of Bangduea District Municipality, Muang district, 
Pathumthani province.  
 3. To study the problems and obstacles involved in the preparation of 
the three year development plan of Bangduea District Municipality, Muang district, 
Pathumthani province.  

Qualitative study the samples were divided into 2 groups: Member of 
Bangduea Subdistrict And 12 people from Bangduea District Municipality and Bang 
duea District. From various occupations Participating and not participating in the 
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community process. To develop a three year development plan of 7 groups of 3 
people, each of them 21 people.  
  1. Factors that affect people's participation in developing a three year 
development plan. In the community, develop a three year development plan. 
(2016-2018) of the management group, the members of the sub-district employees' 
councils found that the main factor was that the people wanted to use the 
opportunity in the community forum to express their opinions on the development 
of their village to prosper and want. Bangduea Subdistrict also bring their problems 
or opinions to solve or include in the three year development plan.  
  2. Process of public participation in the development of a three-year 
development plan. (2016-2018) of Bangduea Municipal Municipality, Muang district, 
Pathumthani Province People participate in 3 steps is  
    1) Preparation Participating in the process of recruiting and selecting 
representatives for the development planning committee.  
    2) Step Three Development Plan It is involved in proposing 
problems, needs, opinions for local development. In the community stage is the 
most important step in expressing the people's participation. Once concluded from 
the community stage to serve as a guideline for preparing a draft three year 
development plan of the municipality. The information and guidelines are 
incorporated into the drafting process of the development plan and the drafting of 
the development plan. Then, the Development Board will present a draft three-year 
development plan to the Mayor of Bangduea. When the mayor Consider approving 
the three year development plan. The municipality will announce it to the public.  
    3) Step back to develop a three year development plan. People 
participate through their representatives who act as a monitoring and evaluation 
committee. In addition, people can participate by cooperating to evaluate projects / 
activities of the municipality.  
  3. Problems and Obstacles to participate in the three year development 
plan was born  
    1) The problems of individuals and local government organizations 
are the time for the community development of Bangduea District Municipality. 
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Match the hours of most people. Some people still do not understand. Did not see 
the benefits of a three year development plan. And that is the role of government.  
    2) Budgetary problems include insufficient budget to solve problems. 
Demand for people in the area. Making people feel tired of participating in the 
community offers development projects. Because the project that he proposed was 
not implemented or resolved immediately.  
 
Keywords: Factors influencing, Participation, Three year development plan  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จาก              
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .วรรณภา  ติ ระสั งขะ อาจารย์ที่ ปรึ กษาการค้นคว้ า อิสระ  และ                   
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งกรุณาให้ความรู้ 
ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจทานแก้ไขจนการคว้าอิสระ ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ ง 
ขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน ประชาชน ทุกท่าน ที่ได้
กรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็น
อย่างดียิ่ง จนท าให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอบขอบพระคุณที่อยู่เบื้องหลังในความส าเร็จ บิดา มารดา รวมทั้ง
ครอบครัว เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ เจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ที่ให้การ
สนับสนุนจนการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ส าเร็จด้วยดี ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ความส าเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในน้ าใจและขอบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 นางธนจิรา  พวงผกา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546)  ซึ่งได้
บัญญัติให้สภาต าบลยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และภายใต้ มาตรา 69/1  การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนพัฒนา
ของตนเอง โดยการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การบริหารการปกครอง การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีความเป็นอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินงาน
ตามแผนของตนเอง 

โดยพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้เพ่ิมบทบาทให้
อ านาจในการตัดสินใจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในการก าหนดนโยบายการพัฒนา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเอง     
ในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับต าบลเป็นนิติบุคคล  เพ่ือมี  
ความคล่องตัวและร่วมแก้ปัญหาของประชาชนในต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นองค์กรท้องถิ่น 
จึงมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาชุมชนในขณะนี้เพราะอยู่ใกล้ชิดชุมชนและสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วสอดคล้อง กับปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และเป็น          
การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การปกครองตนเองอันเป็นรากฐานส าคัญของการปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นองค์กรหลักที่ใช้กระบวนการท างานแบบการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ1   

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นหลักการกระจายอ านาจเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเป็นพ้ืนฐานการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ท าหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีจังหวัดและอ าเภอเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายซึ่งในการบริหาร
ราชการแต่ละส่วนต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม2  

ดังนั้น แนวความคิดในการกระจายอ านาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงเกิดขึ้นเพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาล สามารถตอบสนองความต้องการของคนใน
ท้องถิ่นได้ อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และตรงกับความเป็นจริงที่ชุมชนต้องการ การบริหารกันเองนั้นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมากในการกระจายอ านาจการปกครอง  หลักการกระจายอ านาจการปกครองนี้
มีเพ่ือให้ท้องถิ่นท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยมีความเป็นอิสระสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของ
พลเมืองในท้องถิ่นได้3 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 บัญญัติไว้ว่าให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าว ในกรณีที่การกระท าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นใน
สาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบ ก่อนกระท า
การเป็นเวลาพอสมควร  และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระท านั้น หรืออาจจัดให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานการ
ด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี 

                                           
 1 เอนก เหล่าธรรมทัศน์, เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น:ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติ อันสืบ

เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นที่ไม่เพียงพอ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2543), 14. 
 2 ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย  (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ้นติ้งเซ็นเตอร์, 2539), 

11. 
 3 เรื่องเดียวกัน, 15. 
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เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็น ในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศ
สะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการ
บริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
และแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ตระหนึกถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
หัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้ การปกครองท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครอง
ตนเอง หรือก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชน โดยคนในชุมชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงเป็นความจ าเป็น ดังเห็นได้ว่าการก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็น
ตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง นอกจากนั้น 
ยังก าหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน และเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น4  

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องสนับสนุนให้
ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เสริมสร้างพลังของชุมชนร่วมกันก าหนดอนาคตและ
ทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  โดยน าปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ ก าหนดกิจกรรม เพ่ือหา
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนและพัฒนาต าบลให้เจริญก้าวหน้า โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอ
ปัญหาความต้องการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้ได้รับประโยชน์จากแผนนั้นอย่างแท้จริง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่
สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหาและความต้องการ
ได้รับตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์

                                           
 4 อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คูมือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น (กรุงเทพฯ:  

ส.เจริญการพิมพ์, 2552), 4. 
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สูงสุด และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคในอนาคต5 

เป้าหมายส าคัญ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คือการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปของประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล อันจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมก าหนดอนาคตและวิถีชีวิตความเป็นไปในชุมชนของ
ตนเอง ตามรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่กระท าจากเบื้องล่างขึ้นสู่
เบื้องบน6 อีกทั้งใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบล แกนน าชุมชน เครือข่ายภาค
ประชาชน และองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ในการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชนบทในด้านต่าง ๆ ที่ผ่าน
มายังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ ความล้มเหลวในการด าเนินการพัฒนา
ต่าง ๆ ของรัฐบาลมาจากการยึดกลยุทธ์การพัฒนาและยึดแนวคิดทฤษฎีที่มาจากภายนอก บ่อยครั้งที่
หน่วยงานภาครัฐบาลเองก็มุ่งแสวงหารูปแบบการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมจากต่างประเทศโดยหวัง
เป็นสูตรส าเร็จของทั่วประเทศ แต่การแสวงหาแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาจากภายนอก โดยหวัง
น ามาประยุกต์ใช้ต่อชนบทนั้นไม่ได้ผล ซึ่งไม่สามารถแทนแนวการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมของเราเองได้เลย7  
 การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณ ของ อบต. สามารถด าเนินการได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการท าแผนชุมชนให้เกิดข้ึนในทุกหมู่บ้าน โดยการให้ ค าแนะน าในการจัดท า 
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนชุมชน  สนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมอย่างสร้างสรรค์ และพิจารณาน าโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องด าเนิน การร่วมกับชุมชน 
หรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผน  พัฒนา 3 ปี โครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม อย่างสร้างสรรค์จะต้อง 
ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ อย่างบูรณาการ และช่วย

                                           
5 พวงทอง โยธาใหญ่, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 2. 

6 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ (กรุงเทพฯ:เอมี่เทรดดิ้ง, 2541), 46. 
7 โกวิทย์ พวงงาม, วิพากย์ท้องถิ่นไทย: รวบรวมจากบทวิเคราะห์คอลัมน์ประชาคมท้องถิ่น

จากนิตยสารสยามรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มิตรภาพ, 2546), 35. 
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เชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. กับปัญหาความต้องการของประชาชน น าไปสู่การเห็นพ้อง
ต้องกันและท างานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่ต่าง ๆ สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่วนฝ่ายประชาชน ควรเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมอย่างสร้างสรรค์ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือท า แผนพัฒนา 3 ปีหรือแผน
อ่ืน ๆ ซึ่งการประชุมประชาคมมักอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี โดยที่
ประชาชนหรือชุมชนควรรวมตัวกันจัดท าแผนของชุมชน หรือแผนของหมู่บ้านของตนไว้ โดยใช้ข้อมูล
จากที่เก็บเองหรือข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาสนับสนุนการจัดท า แผนชุมชนด้วย นอกจากนี้ ยัง
ต้องติดตามกระบวนการและขั้นตอนการยกร่างแผนพัฒนา 3 ปี การพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่ง 
อปท. จะด าเนินการในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึง พฤษภาคมของทุกปี ที่ส าคัญคือ ต้องร่วมติดตาม
กระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (อบต.) ในการบรรจุโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. เข้าสู่
การพิจารณาบูรณาการของคณะกรรมการ ประสานแผนระดับอ าเภอและจังหวัด ภายในช่วงระหว่าง
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมของทุกปี ด้วย8 

การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่น จะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตน 
มีส่วนได้ส่วนเสียการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์      
อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่อันจะน ามาซึ่งความศรัทธา เลื่อมใสในการปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นยังเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการ
กระจายอ านาจ นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นยังท าให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง มีส่วนร่วมใน
การปกครอง ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีส่วนรับรู้อุปสรรค ปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาในท้องถิ่น       
ของตนเอง9  

การจัดท าแผนพัฒนาต าบลนับมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางและอนาคต  
ในการพัฒนาแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและปัญหาของชุมชน
อย่างแท้จริง ความส าคัญของการจัดท าแผนช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยประหยัดทั้งเวลา 
แรงงานของเจ้าหน้าที่และเงินหรือทรัพยากรของหน่วยงาน การปฏิบัติงานตามแผนท าให้ง่ายและ

                                           
8 ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาและ

งบประมาณส าหรับท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, 2556), 18-
19. 

9 สมผุส กาญจโนมัย, การศึกษาทิศทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ในการปกครองท้องถิ่น
กับการมี ส่วนร่วมของประชาชน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545), 135. 
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สะดวกต่อการปฏิบัติช่วยให้การอ านวยการ การแบ่งงาน การประสานงาน การตรวจสอบติดตามและ
ควบคุมงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะ
กระบวนการวางแผนจะช่วยให้เห็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและสามารถก าหนดล่วงหน้าในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ด้วย10  

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เนื่องจากระบบงานที่ไม่เอ้ือต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ขณะที่ประชาชนยังให้
ความสนใจกิจการของ องค์การบริหารส่วนต าบลต่ า ที่ส าคัญทัศนคติของผู้บริหารยังคั บแคบ                
ติดวัฒนธรรมการท างานแบบเก่าที่คิดเอง อีกท้ังไม่บริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอีกด้วย11  

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยต้องการวิจัย  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ อะไรเป็นปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะ
สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางการเสนอแนะ หรือปรับปรุงแก้ไข ในการพัฒนาการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของท้องถิ่นให้เหมาะสม ก่อให้มีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นมากขึ้นต่อไป 

 
1.2 ค าถามการวิจัย 

 
ปัจจัยใดที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ

เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล

ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

                                           
10 กรมการปกครอง, คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง, 2543), 3. 
11 อุดม  ทุมโฆสิต, การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

(กรุงเทพฯ: แซทโฟรฟ์พริ้นติ้ง, 2551), 41. 



Ref. code: 25595803011153HWB

7 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 
1.4 ขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาบุคคล 

ความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกต่างกันในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการท าประชาคม โดยท าการ เก็บข้อมูล
จากเอกสาร ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Documentary)  ได้แก่  การสัมภาษณ์ และรายงานการ
ประชุม ของการท าประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Documentary) ได้แก่ ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ บทความ เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบล
บางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

1.4.1 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

สามปีของเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี” เป็นการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วม รวมทั้งศึกษาปัญหาและ 
อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนสามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี   ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

1.4.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษา 
 ศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเดื่อ ในช่วงของ

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) ซึ่งได้มีการจัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค   ในกระบวนการจัดท าประชาคม  ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการ
จัดท าแผนพฒันาสามปี    

 1.4.1.2 ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา 
            กลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มผู้บริหารเทศบาลต าบลบางเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน

ส่วนต าบล โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่  
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 นายกเทศมนตรีต าบลบางเดื่อ  จ านวน 1 คน 
 รองนายกเทศบาลต าบลบางเดื่อ  จ านวน 1 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเดื่อ  จ านวน 6 คน 
 ปลัดเทศบาลต าบลบางเดื่อ   จ านวน 1 คน 
 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   จ านวน 1 คน 
 หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ  จ านวน 1 คน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 คน  
  2) ประชาชน ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการประชาคม 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี จ านวน 7 หมู่ๆ ละ 3 คน เป็นจ านวน 21 คน  

 1.4.1.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่การศึกษาในครั้งนี้ เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี  จ านวน  7  หมู่บ้าน 
1.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์ มีลักษณะดังนี้   
การสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีต าบลบางเดื่อ รองนายกเทศบาล

ต าบลบางเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเดื่อ ปลัดเทศบาลต าบลบางเดื่อ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาชน ซึ่งจัดพิมพ์
เป็นแบบฟอร์มไว้ส าหรับเขียน เพ่ือตอบประเด็นเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วม กระบวนการ
ขั้นตอนการมสี่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.4.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือ ที่มีเนื้อหาครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ผู้ศึกษาได้

ก าหนดแนวทางและข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแบบสัมภาษณ์ของงานวิจัยฉบับนี้ 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจัยเพ่ือน าไปเป็นข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กรอบแนวคิด 
 4. น าร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสาระนิพนธ์เพ่ือขอรับค าแนะน า

ในการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน 
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 5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์ไปใช้กับงานวิจัย โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างด้านประชากร จ านวน 2 กลุ่ม 

 1.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการงานประชุม

ประชาคม  
 2. ศึกษาข้อมูลจาการสัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วม และไม่

เข้าร่วมการประชุมประชาคม ทั้งผู้บริหารเทศบาลต าบลบางเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเดื่อ 
พนักงานส่วนต าบลบางเดื่อ กลุ่มประชาชน โดยการสัมภาษณ์ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือ
ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคม ซึ่งการมีส่วน
ร่วมในการประชุมประชาคมเป็นกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 1.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ มาจัดระเบียบแล้วน ามาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอข้อมูล
ด้วยการเขียนเชิงพรรณา 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

 
 1. เทศบาลต าบล หมายถึง เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

2. แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา
ในส่วนของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี   

3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี หมายถึง การที่ประชาชนรวมตัวกัน
ด้วยความสมัครใจ โดยเกิดจากการกระตุ้น ชักชวนเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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 4. ประชาคม หมายถึง  กลุ่มบุคคลหลากหลายกลุ่มที่มารวมตัวกัน  เพ่ือพูดคุย 
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายที่
แก้ปัญหานั้น ๆ ให้ลุล่วง หรือพัฒนาประเด็นนั้น ๆ ร่วมกัน 

 5. ปัจจัยที่ส่งผลกับการตัดสินใจมีส่วนร่วม หมายถึง สิ่งที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ต่อการตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ ประกอบด้วย 

 5.1 ปัจจัยด้านประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนมีส านึกต่อปัญหา และ
ประโยชน์ร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 5.2 ปัจจัยด้านองค์กร หมายถึง ระบบนโยบายของเทศบาล หรือกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของ เทศบาล รวมไปถึงวิธีการด าเนินงานของ เทศบาล ที่เอ้ืออ านวยในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 5.3 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดนั้น จะเป็นไป
โดยมีเหตุผลที่ส าคัญ คือเขามองเป็นว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสิ่งที่ท าไป และการได้รับความ
รัก ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
2. ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเดื่อ 

อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
4. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

สามปี ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิด 
และแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

2.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการท าประชาคม 
2.4 ปัจจัยของการมีส่วนร่วม 
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  

2.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 171 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
อีกด้วย 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่
ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นท่ีเพ่ิมข้ึน 

                                           
1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542, มาตรา 16 และมาตรา 17, ภายใต้ “แหล่งทีม่าของพระราชบัญญัติ,” 
https://docs.google.com/file/d/ 0B0QqZeoMeRdmUTBmTGJ1NVVxczA/edit (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2559). 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท ซึ่งมีราย ละเอียด ดังนี้ 
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

เทศบาลต าบลบางเดื่อ ได้กล่าวถึง การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดังนี้2  
2.1.1 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้าน

ต่างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในระยะปานกลาง 5 ปี ให้ทราบถึงลักษณะ 

ของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
2.1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนา ดังนั้น 

ในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงรายรับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญความเร่งด่วนของโครงการ 
กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และมีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก        
ต้องน าไปปฏิบัติก่อน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็นสามประเภท คือ 

1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
2. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามที่มี

ระเบียบ/กฎหมายก าหนดไว้ 
3. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

                                           
2 เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  (ปทุมธานี: เทศบาล 

ต าบลบางเดื่อ, 2561), (อัดส าเนา). 
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2.1.3 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน/โครงการเป็นแนวทางในการจัดท า

งบประมาณ 
2. ท าให้เกิดการประสานงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และมีความชัดเจนเพ่ือ

ลดปัญหาความซับซ้อนและความขัดแย้ง ตลอดจนประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
3. ท าให้การบริหารงานมีทิศทางที่แน่นอน โดยใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นตัวก าหนด

ทิศทางในการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามนโยบายระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพและขีดความสามารถอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการด าเนินการโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ให้เป็นไป อย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.1.4 องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของ

ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ การผังเมือง ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 

3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ 
ทิศทาง แนวทาง รวมทั้งประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา จังหวัด อ าเภอ ตรวจสอบวิเคราะห์และประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือ
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการประสานแผน 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจมอบอ านาจในการให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาฯ ให้คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนได้ภายใต้       
การก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนก าหนด 

ส าหรับองค์ประกอบขององค์การในการจัดท าและประสานแผนพัฒนา (ยกเว้น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ “ไตรภาคี” โดยมีองค์ประกอบจาก
ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และ
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ตัวแทนจากภาคประชาชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการประสานงานและ       
บูรณาการ รวมทั้งสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 

2.1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการจัดท าแผนและจัดเก็บข้อมูลโดยการประเมินผลการพัฒนาที่ผ่าน

มา รวบรวมปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกเทศบาล ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดประชุมประชาคม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะ 
กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือร่วมพิจารณาปัญหา/ความต้องการในพ้ืนที่
จัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามความจ าเป็นเร่งด่วน ทรัพยากร งบประมาณที่มี
อยู่ และแนวทางการบริหารงานของเทศบาล 

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลโครงการจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลบางเดื่อจัดท า
ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ซึ่งแสดงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 
ประมาณ ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4  เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ต่อคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตามล าดับ 

ขั้นตอนที่ 5  น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล พิจารณาแล้วต่อผู้บริหารเทศบาลเพื่อพิจารณาและประกาศใช้ตามระเบียบฯ 

ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา     
สามปี ซึ่งเป็นขั้นตอนในการแปลงแผนยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้3 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ
และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการ
ต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 

                                           
 3 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, คู่มือการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2547), 38-47. 
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ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการกิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามปีต่อไปแต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวที
ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปี
ต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีได้ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้ 
 4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการ

พัฒนาเช่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้ก าหนด “แนวทางการ
พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยเวทีประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้าน
การตลาด” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้ก าหนด 
“แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้ก าหนด “โครงการ
ปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการ
เสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยวซึ่งหากก าหนดใน
แผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 

 4.2 ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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 4.3 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผน 
พัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสมและนอก จากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสาม
ปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ า เป็นต้องพิจารณา
แนวทางการจัดท า โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้
ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรม
หลากหลาย ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  แนวทางการพัฒนาที่เลือก
ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพ่ือ
เป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ
รวบรวมจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์SWOT 
(การเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได ้

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรม หลักคือ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่อาจน ามาปรับให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี 

2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
จะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยที่กิจกรรมท่ีจะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย 
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมายผลผลิต 
ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี        

โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่ 4 สรุปผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  ส่วนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับ 
ปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสาม

ปีส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
ความหมายของการมีส่วนร่วม ได้มีผู้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 
สุวรรณ  พิณตานนท์4  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า คือ ความ

ร่วมมือของประชาชนด้วยความตั้งใจและสมัครใจโดยไม่ถูกบังคับ  
ไพรัตน์  เตชะรินทร์5  ได้ให้ความหมายหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้าง
โอกาสให้ประชาชนและชุมชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัคร
รูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีสวนร่วมในการด าเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

ประทีป  เรืองมาลัย6  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่
ประชาชนมีการร่วมมือร่วมใจในการระบุปัญหา ความต้องการการวางแผน และการตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ตนประสบอยู่ และร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไป เพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมยังจะช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็น
เจ้าของให้เกิดขึ้นกับประชาชน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่วางไว้ ด าเนินไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้ และมีผลให้ประชาชนช่วยตัวเองได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องคอยพ่ึงความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน องค์กรต่าง ๆ อีกต่อไปด้วย 
 สายทิพย์  สุคติพันธ์7  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนความหมายที่ลึกซึ้ง มิได้
หมายเพียง เมื่อรัฐก าหนดโครงการอะไรขึ้นมาประชาชนก็ร่วมกันท า แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของ
การเปลี่ยนการท างาน กลไกการพัฒนาจากการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท
หลัก การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอ านาจ (Empowerment) ในการก าหนดการ

                                           
4 สุวรรณ  พิณตานนท์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2546), 46. 
5 ไพรัตน์  เตชะรินทร์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 6. 
6 ประทีป  เรืองมาลัย, “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทานของ

โครงการชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน,” (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), 6. 

7 สายทิพย์ สุคติพันธ์, ปัญหาผู้น า กับการก าหนดนโยบายแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 92. 
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พัฒนาให้ประชาชน อย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มวางแผน และด าเนินการใน
การกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ และอนาคตของเขา  

วิรัช นิภาวรรณ8  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า  เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม  
ชักน า  สนับสนุน  และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่าง ๆ ให้ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม  โดยจะต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ  มิใช่เข้ามาร่วมเพราะการหวังรางวัลตอบแทน  และที่ส าคัญ  คือ  การมีส่วนร่วมนั้นจะต้อง
สอดคล้องกับชีวิต  ความจ าเป็น ความต้องการ  และวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย 

อรทัย ก๊กผล9  สรุปว่าความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน คือ 
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็น เพื่อเสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายซึ่งองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชน คือ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้ง
ช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ใช่การท าครั้งเดียวจบ และควรเกิดข้ึนตลอดโครงการ 

2. เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไมใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตาม
กฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมุ่งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการเพ่ือท าให้การตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน 

จากความหมายของการมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาพอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การที่ประชาชน หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงทัศนะในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ด้วยความสมัครใจ และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และเป็นเรื่องที่ท าให้ได้รับผลประโยชน์ซึ่ง
อาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้รวมทั้งสอดคล้องกับชีวิต ความต้องการ ความจ าเป็น ของ
ประชาชนในชุมชน และการมีส่วนร่วมยังช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของให้เกิด
ขึ้นกับประชาชน ด้วย 

                                           
8 วิรัช  นภิาวรรณ, ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชน ประชาชน : ข้าราชการ 

และผู้น ารัฐบาล (กรุงเทพฯ: โอเดี่ยนสโตร์ ์, 2530), 61. 
9 อรทัย ก๊กผล, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 

2548), 8. 
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2.2.1 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 ความส าคัญมีส่วนร่วม ได้มีผู้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

นรินทร์ชัย  พัฒนาพงศา10   ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ ากัด ทุกคนมีความห่วงใย จึงต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
2. เพ่ือให้ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ สนับสนุนต่อผลการตัดสินใจนั้น ๆ หรือในบางกรณีที่

หน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสถานะที่จะบังคับใช้การตัดสินใจนั้น ๆ ได้ หรือต้องได้รับความสมัครใจ 
สนับสนุน จากคนส่วนใหญ่ของชุมชน จึงจะสามารถด าเนินการได้ มิฉะนั้นกลุ่มที่คัดค้านอาจท าให้ 
โครงการล้มเลิกไปได้ จึงต้องให้ชุมชนสนับสนุนโครงการให้มาก 

3. เมื่อต้องตัดสินใจอย่างไรแล้ว จะเกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น 
จะสร้างอ่างเก็บน้ าแล้วต้องอพยพบุคคลจ านวนมากออกนอกสถานที่ก่อสร้าง 

4. เพ่ือหาทางเลือกที่ดีกว่า ทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลเองนั้น อาจไม่มีข้อมูลที่ดีหรือแนวคิดที่
เหมาะสมที่สุดเสมอไป หรือจะลอกแบบจากกิจกรรมที่ส าเร็จโดยใช้ความรู้เดียวหรือแผนงานที่วิเศษ
เพียงแผนเดียวเพ่ือไปใช้ในที่อ่ืน ที่ต่างสภาพแวดล้อมให้ส าเร็จได้ง่าย ๆ จึงต้องให้ผู้ที่รับผลกระทบ
หรือผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการมาร่วมให้ความคิดเห็นด้วย 

5. เป็นหลักการบริหารบนพ้ืนฐานของความสุจริตและยุติธรรม ภายใต้ ระบบ
ประชาธิปไตย การให้มีส่วนร่วมจากประชาชนเสมือนการให้ตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน 
นอกจากนี้ การที่ชนกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วม โดยร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมวางแผน ฯลฯ หมายถึง
การได้ให้ความเป็นธรรมที่จะให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น 

6. ประชาชนอาจเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของโครงการได้ถ้าไม่มีส่วนร่วม เช่น 
การรณรงค์ลดปริมาณของขยะ การให้งดสูบบุหรี่ การเลิกดื่มสุรา การรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี การ
ประหยัดพลังงาน ฯลฯ 

7. ประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์จะรับทราบและเผชิญปัญหานั้น  ๆ เอง เช่น          
การรณรงค์ลดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การใช้สิ่งสาธารณะประโยชน์ การทุจริตเลือกตั้ง          
การคอร์รัปชั่น ฯลฯ 

8. จ าเป็นต้องมีตัวแทนประชาชนหลายฝ่าย ร่วมดูแลผลประโยชน์ของตน เพราะที่ผ่าน
มาผลประโยชน์จากการพัฒนาตกถึงเฉพาะคนบางกลุ่ม 

 
 

                                           
10 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง 

(กรุงเทพฯ: 589 Print, 2546), 3-11. 
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สมนึก  ปัญญาสิงค์11   ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถสร้างการยอมรับในคุณค่าของสังคมและวัฒนธรรม

ภายในชุมชนได้ และบางครั้งสามารถเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของชุมชนที่ไม่พึงปรารถนาได้อีกด้วย 
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นวิธีการที่สามารถสร้างประสบการณ์ต่าง  ๆ ให้กับ

ประชาชนไดเ้รียนรู้ และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการระดมเอาพลังความคิดพลังกาย พลังใจและทรัพยากร 

ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนออกมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีการ

กระจายอ านาจ 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนสอดคล้องกับปรัชญาทางสังคมและการเมือง (Social 

Political Philosophy) ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
วางแผนด าเนินการและประเมินผล 

6. การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาใด ๆ ก็ตามถ้า
ขาดความร่วมเมืองและการมีส่วนร่วมแล้ว กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ก็ไม่สามารถด าเนินต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและจะประสบความล้มเหลวในที่สุด 

 จากความส าคัญของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมา สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมก่อให้เกิด
แนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือที่จะรับ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาและสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมระดม
ความคิด ก าลังกาย พลังใจ กับพัฒนาให้มีความเจริญอย่างทั่วถึง และช่วยให้คนในท้องถิ่นร่วม
ตัดสินใจในการด าเนินการ และรับผิดชอบในการพัฒนาด้วยตนเอง 

2.2.2 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม ได้มีผู้กล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้ 
พัชรี  สิโรรส12  ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้ง
ช่องทางที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ไม่ใช่การท าครั้งเดียวจบ และควรเกิดข้ึนตลอดโครงการ 

                                           
11 สมนึก  ปัญญาสิงห์, การพัฒนาชุมชน (ขอนแก่น: ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532), 276-277. 
12 พัชรี  สิโรรส, การมีส่วนร่วมของประชาชน (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 2-3. 
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2. เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ตาม
กฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมุ่งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเป็นวิธีการเพ่ือท าให้การตัดสินใจของรัฐดีขึ้น และเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน 

ถวิลวดี บุรีกุล13 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ดังนี้ 
1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่งๆ 

จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้า
ร่วมหรือไม ่

2. ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุกลุ่ม 
เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของ
การมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพื้นฐาน 

ทั้งนี้ มักพิจารณาผู้เข้าร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาจ
ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก และลบ เป็นผู้ที่รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนผู้สนใจอีก
ด้วย 

จากองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการให้ประชาชนมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
มีการสื่อสารกันทั้งฝ่ายรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย มีรูปแบบ
กิจกรรมเป้าหมายและลักษณะที่ชัดเจน มุ่งให้มีการส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เป็นวิธีการเพ่ือให้
ตัดสินใจของรัฐดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

2.2.3 เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม 
อรทัย  ก๊กผล และปรัชญา  ชีพเจริญรัตน์14 ได้กล่าวไว้ว่า ในการท างานเพ่ือให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการที่ส าคัญ            
3  ประการ  คือ 

                                           
13 ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, พิมพ์ครั้งที่ 4  (กรุงเทพฯ: 

ส.เจริญการพิมพ์, 2552), 7. 
14 อรทัย  ก๊กผล และปรัชญา  ชีพเจริญรัตน์, การเมืองและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น. 

สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวด ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ธรรมดา
เพรส, 2547), 5. 
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1. การมีส่วนร่วมนั้น ต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท า
ให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 

2. กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและขีด
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม 

3. การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสรภาพ  ที่จะตัดสินใจว่าจะเลือก
ในการมสี่วนร่วมหรือไม่ ข้อส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมนั้น  ต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่
เหนือกว่า 

 อนุภาพ  ถิรลาภ15  ได้กล่าวว่า เงื่อนไขพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา มี 4 ประการ คือ 

1. ประชาชนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีศักยภาพ
ที่จะเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความ
ต้องการ วางแผน จัดการ ตลอดจนบริหารองค์กรและการใช้ทรัพยากรในที่สุด 

2. ประชาชนต้องมีความพร้อมเข้ามีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

3. ประชาชนจะต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีความเต็ม
ใจ เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม จะต้องมิใช่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ประชาชนมิได้
ประสงค์จะเข้าร่วมในนัยหนึ่งนัยใด 

4. ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีโอกาสที่
จะเข้าร่วม ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจและก าหนดกิจกรรมพัฒนาที่
ต้องการในระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาส และความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเองใน
ระบบพ้ืนฐานทางการเมืองส าคัญ 

ถวิลวดี บุรีกุล16  ได้กล่าวถึง เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม 3 ประการ ดังนี้ 
1. ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้อง

เป็นไปด้วยความสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
2. ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับ

ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ 

                                           
15 อนุภาพ  ถิรลาภ, “การวิเคราะห์เชิงสมมติฐานการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาบริหารบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 21-22. 

16 ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, 6. 
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3. ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค 
แต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้น
ไม่ได้ มิเช่นนั้นต้องเสริมความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถเข้าร่วมได้ 
 นิรันดร์  จงวุฒิเวทย์ 17  ได้กล่าวถึงเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมว่ามีเงื่อนไข คือ 

1. ประชาชนต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรม 
2. ประชาชนต้องไม่เสียงเงินทอง ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปมีส่วนร่วมเกินกว่าที่เขาประเมิน

ผลตอบแทนที่จะได้รับ 
3. ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น 
4. ประชาชนต้องสามารถสื่อสารเข้าใจทั้งสองฝ่าย 
5. ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคม 

หากเข้าไปมีส่วนร่วม 
 วุฒิสาร  ตันไชย18  ได้กล่าวว่า เงื่อนไขที่ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

เท่าท่ีควร นั้นเป็นเพราะเหตุดังนี้ 
1. ทัศนะของประชาชนที่มีต่อการเมือง คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ตอบสนอง

ความต้องการของคนในท้องถิ่น มองการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองไม่ใช่เรื่องของประชาชน 
2. ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อท้องถิ่นและความเป็นท้องถิ่น กล่าวคือ คนไทยขาด 

Civic Culture ขาดความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น ไม่สนใจติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า 

3. วิถีชีวิตของประชาชน ในแต่ละท้องถิ่น คือชาวบ้านจะมีความประนีประนอมสูง
เพราะมีความสัมพันธ์ในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกับชาวบ้านมีการพูดคุยกันเมื่อเกิด
ปัญหา 

4. วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล เป็นผลมาจากสังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ ประชาชน
ขาดความรู้ทีแ่ท้จริงท าให้ถูกชี้น าและขาดอิสระในการตัดสินใจ 

                                           
17 นิรันดร์  จงวุฒิเวทย์, กลวธิีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาชนบทในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 
2527), 13-16.  

18 วุฒิสาร  ตันไชย, การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส, 
2545), 105-112. 
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จากแนวคิดเงื่อนไขข้างต้น กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 
2 ประการ  

1. เงื่อนไขตัวบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อส่วนบุคคล วิถีชีวิต ความรู้สึกและ
ความผูกพันกับท้องถิ่น ความรู้ความสามารถและศักยภาพของประชาชน ความพึงพอใจ ความเต็มใจ 
ความตั้งใจ อิสระ ความเสมอภาค ในการเข้ามีส่วนร่วม 

2. เงื่อนไขสภาพแวดล้อม ได้แก่ ชุมชน ผู้น า ผู้มีอิทธิพล สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน เป็นต้น 

2.2.4 ลักษณะของการมีสว่นร่วม 
อคิน รพีพัฒน์ 19   ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ลักษณะ 

ดังนี้ 
1. ร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาคลอดจนแนวทางการแก้ไข 
2. ร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขและการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา 
3. ร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด 
4. ร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์20   ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น         

8 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจน

ความต้องการของชุมชน 
2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือ

เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา

ความต้องการของชุมชน 
4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 

                                           
19 อคิน  รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรม

ไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527), 32. 
20 ไพรัตน์  เตชะรินทร์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 6-7. 
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8. ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษากิจกรรมที่ท าไว้โดยเอกชน และ
รัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

อรทัย ก๊กผล และปรัชญา ชีพเจริญรัตน์21  ได้แบ่งลักษณะของการมีสวนร่วม ดังนี้  
1. เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ 
2. ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร และจะจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา เป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการปัญหาใดก่อนหลัง 
3. ร่วมกันวางแผนงานการด าเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงาน

กันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแล
รักษา 

4. ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้ 
ความสมารถของตนเอง 

5. ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดระยะเวลาที่ท างานร่วมกัน ประชาชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหา อุปสรรค และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานหรือภารกิจ
ดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

6. ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็น
ความสุขสบาย ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 

จากลักษณะของการมีส่วนร่วม กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการมีส่วนร่วม  5  ประการ คือ 

1. เริ่มค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น จัดความส าคัญหาปัญหา 
2. ร่วมคิดหาวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนโดยสร้างรูปแบบ นโยบาย 

หรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม 
3. ร่วมปฏิบัติ ด าเนินงานตาม รูปแบบ นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจการ ให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง 
4. ร่วมติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบถึงปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาทางแก้ไข

เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

                                           
21 อรทัย  ก๊กผล และปรัชญา ชีพเจริญรัตน์, การเมืองและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น,  

4-5. 
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5. ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม หรือประชาชนในชุมชนจะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน  

2.2.5 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้ 
อคิน  รพีพัฒน์22   ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1. การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา 

 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า ส านักวิจัยและพัฒนา23  ได้สรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ว่า หาก

พิจารณากระบวนการของการมีสวนร่วมในลักษณะที่เป็นพลวัต อาจแบ่ งขั้นตอนการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วย การรับรู้ การเข้าถึงเกี่ยวกับการวางแผน 
และร่วมวางแผนกิจกรรม 

2. การปฏิบัติการ/ด าเนินการ ประกอบด้วย การเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในกิจกรรม
ต่าง ๆ และการตัดสินใจ 

3. การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์หรือผล
ของกิจกรรม หรือผลของการตัดสินในที่เกิดขึ้น 

4. การติดตามประเมินผล เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลของ
กิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการคิด เกณฑ์ในการประเมินกิจกรรม ซึ่งผลของกระบวนการประเมินนี้ จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้า
ในกระบวนการมีส่วนร่วม ขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 

 
 
 
 

                                           
22 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: ศูนย์การศึกษา

นโยบายสาธารณสุข, 2547), 49. 
23 สถาบันพระปกเกล้า, การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย 

(กรุงเทพฯ: ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2544), 4-5. 
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 บัญชร แก้วส่อง24 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน

ก าหนดความต้องการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย

และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

 ขั้นที่ 3 ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงานหรือเข้าร่วมบริหารงาน 
ประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

 ขั้นที่ 4 ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาหรือยอมรับ
ผลประโยชน์ อันเกิดจากการพัฒนาทั้ง ด้านวัตถุและจิตใจ 

 ขั้นที่ 5 ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชน เข้าร่วม
ประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

จากข้ันตอนการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาท้ังหมด พอสรุปได้ 4 ขั้นตอน คือ  
1. ขั้นตอนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาเพ่ือแนวทางแก้ไขและพัฒนา 
2. ขั้นตอนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิธีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
3. ขั้นตอนส่วนร่วมรับประโยชน์จากการตัดสินใจพัฒนา  
4. ขัน้ตอนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
2.2.6 ระดับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในชุมชนมีหลายระดับ ตามท่ีมีผู้กล่าวไว้ ดังนี้ 
นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา25   ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไป  

ว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี 

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 

                                           
24 บัญชร แก้วส่อง, “รูปแบบสังคมจิตวิทยาส าหรับการอธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการพัฒนา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531), 14. 

25 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, 17. 
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3.1 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
3.2 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 
3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากว่าเจ้าของโครงการ 

4. การมีส่วนร่วมท า คือ ร่วมในข้ันตอนการด าเนินงานทั้งหมด 
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ อาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้าน

อ่ืน ๆ 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล26.  ได้กล่าวไว้ว่า การแบ่งระดับขั้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็น
ส าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และ
ยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ 

1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ 

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน
ข้อดีข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดท าแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ 
หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต้น 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชน
มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ
โครงการ เหมาะที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น 
การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือ
แก้ปัญหา และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

                                           
26 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy) (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2548), 29–30. 
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5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนิน
โครงการ เป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน 
เพ่ือแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความ
ต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการ
กระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง
เพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้
รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ผลของการ
ประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
ซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา 165) 

2.2.7 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อรทัย  ก๊กผล27   ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ 13 ประการ คือ 
1. เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ ช่วยให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ท าให้การตัดสินใจ

รอบคอบขึ้น 
2. การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับจะช่วย

ลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ 
3. การสร้างความฉันทามติ ลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ

ตัดสินใจของรัฐ 
4. การเพ่ิมความความง่ายในการน าไปปฏิบัติ สร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
5. การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งที่รุนแรงได ้
6. ช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วง

กังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 
7. พัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของคนสาธารณชน ถือว่าเป็นการให้

การศึกษาชุมชน เพ่ือเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจ และเป็นเวทีฝึกผู้น าชุมชน 
8. ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้นเป็นการเพ่ิมทุนทางสังคม และ

ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

                                           
27 อรทัย  ก๊กผล, หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัด              

ส านักนายกรัฐมนตรี, 2551), 34-35. 
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9. เกิดความรู้สึกร่วมและรู้สึกรักและแสดงความเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง 
10. มีประสบการณ์และคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 
11. เห็นความส าคัญของตนเองและมีส่วนรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคและสามารถแก้ไข

ปัญหาของท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของตนเองได้ 
12. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมายมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการที่ดีขึ้น 
13. สามารถป้องกันการบริหารการจัดการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้อง 

และไม่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นได้ 
เครตัน28 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 8 ประการ คือ 
1. เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ  กระบวนการปรึกษาหารือกับประชาชนและการให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยท าให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของ
นโยบายและโครงการนั้น ๆ  นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ แทนวิธีการที่เคยใช้
มาในอดีต  ซึ่งเป็นการท าให้การตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ มีความรอบคอบมากขึ้น 

2.  การลดค่าใช้จ่ายและค่าสูญเสียเวลา  โดยทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ มักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา  แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น  สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ของประชาชนได้  การตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกันของคนหลายฝ่ายอาจจะดูว่าสิ้นเปลืองและ
เสียเวลากว่าที่จะสามารถตัดสินใจได้  แต่เมื่อตัดสินใจแล้วและน าไปสู่การปฏิบัติอาจจะเป็นวิธีที่
ประหยัดกว่าด้วยซ้ า  การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ท าการตกลงระหว่างกลุ่ม
หรือขอความเห็นชอบจากกลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง อาจน าความขัดแย้งมาสู่ เมื่อน าการ
ตัดสินใจดังกล่าวมาท าการปฏิบัติได้ 

3. การสร้างฉันทมติ เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งในทางการเมืองและก่อให้เกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจ 

4. เพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ เป็นการสร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้า 
ของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

5. การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้า และความขัดแย้งที่รุนแรงได้  
ความขัดแย้งในโครงการอาจน าไปสู่การเป็นปฏิปักษ์อันยากที่จะแก้ไข กระบวนการมีส่วนร่วมของ

                                           
28 เครตัน เจมส์  แอล, คู่มือการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง, แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ และ สุวธิดา  ศรียะพัน (นนทบุรี: สถาบัน
พระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2548), 7-10. 
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ประชาชนตั้งแต่ต้นในการเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสามารถที่จะลดความ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้  อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่อาจจะลดหรือก าจัด
ความขัดแย้งในทุกกรณีได้ 

6. ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม  โดยทั่วไปแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่ความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่อการตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
จ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อประชาชน  และให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  นอกจากนี้โครงการที่ได้รับการยอมรับหรือการเข้าร่วมจากประชาชน
ยังท าให้โครงการนั้นได้รับความเชื่อถือและการด าเนินการก็มีความชอบธรรมตามไปด้วย 

7. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชนในชุมชน  ถือเป็น
การให้การศึกษาแก่ชุมชนในอีกมิติหนึ่งเป็นการเรียนรู้ในกระบวนการตัดสินใจ  และเป็นเวทีในการ
ฝึกฝนผู้น าท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

8. ช่วยให้ประชาชนสนใจในประเด็นสาธารณะมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมทุนทางสังคมและ
เป็นการช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น สอดคล้องกับการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม    

จากประโยชน์ของการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมช่วยท าให้ประชาชนรับรู้ถึง
ปัญหา อุปสรรค มีการเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เห็นความส าคัญของตนเอง 
ตอบสนองความต้องการของคนท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ สร้างฉันทมติ ลดความ
ขัดแย้ง สร้างความรู้สึกรักและแสดงความเป็นเจ้าของท้องถิ่น และยังสร้างความใกล้ชิดระหว่าง
ประชาชนและเจ้าหน้าของรัฐ  รวมทั้งยังควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นให้มี
ความโปร่งใสติดตามประเมินผล 

 2.2.8 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วม29  
1. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
3. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน 
5. ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ 

                                           
29 ถวิลวดี บุรีกุล, พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, 
2552), 99-103. 
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6. การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือ
หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถท างานให้ดีข้ึนได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน 

จากปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วม กล่าวสรุป คือ ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม ภาครัฐไม่มีความพร้อม กฎหมาย นโยบาย ไม่เอ้ือต่อการมี
ส่วนร่วม ขาดแคลนทักษะเครื่องมือ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท าประชาคม 

 
ความหมายของประชาคม ได้มีผู้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 
ดวงกมล (วัฒนสุข) พรช านิ30 ได้กล่าวว่า“ประชาคม/ประชาสังคม” หรือ “Civil 

Society” ความหมายตามพจนานุกรม Civil หมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับพลเรือน หรือประชาชน มาจาก
ค าว่า Civilian ที่แปลว่า พลเรือนหรือประชาชน ส่วนค าว่า Society แปลว่า สังคม สมาคม หมู่ชน 
การอยู่รวมกันฯ 

ประชาคม เป็นการรวมค าสองค าเข้าด้วยกัน คือ ประชา และสมาคม/สังคม ซึ่งทั้งสอง
ค านี้มีความหมายดังนี้ 

ประชา หมายถึง ประชาชน หรือคนที่มากกว่า หนึ่งคนเข้ามาร่วมมือกัน สมาคม/สังคม 
หมายถึง การพบปะ ปรึกษา หารือ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างคนที่มีประเด็นร่วมกัน และการ
อยู่ร่วมกัน 

ประชาคม จึงน่าจะหมายถึง “การที่ประชาชนหรือหมู่ชนที่เข้ามารวมกันเพ่ือพูดคุย
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในรูปของกลุ่ม หรือเครือข่าย ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหานั้น ๆ ให้ลุล่วงหรือพัฒนาประเด็นนั้น ๆ ร่วมกัน” 

ประชาคม เป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน ที่
จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลายหลาย ข้อสังเกต และ/หรือข้อสรุป ของประชาชนหรือคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรือง
หนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทางที่จะ
แก้ปัญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้น ๆ อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของพัฒนานั้น  

                                           
30 ดวงกมล (วัฒนสุข) พรช านิ, คู่มือการจัดเวทีประชาคม (กรุงเทพฯ: ส านักงานหลักประกัน

สังคม, 2550), 3-4. 
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ชัยอนันต์  สมุทณิช31  ให้ความหมายของ “ประชาคม” หรือ “วิถีประชา” ว่าหมายถึง
การรวมกลุ่มขององค์กรต่าง ๆ โดยเอาตัวกิจกรรมเป็นศูนย์กลางปราศจากการจัดตั้ง ซึ่งเน้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาทุกฝ่ายในระดับพ้ืนที่ย่อย ๆ อาจเป็นพ้ืนที่จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น 

กระแสความคิดเก่ียวกับประชาคม ท าให้มีผู้พยายามสร้างระบบการรวมตัวของคนหรือ
กลุ่มคนขึ้นในทุกระดับ  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการร่วมกันคิดวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
หรือท้องถิ่นของตนเอง เช่น มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมจังหวัด ประชาคมอ าเภอ เป็นต้น  อย่างไร
ก็ตามการด าเนินกิจกรรมของประชาคมจังหวัด  ประชาคมอ าเภอ ย่อมขาดความยั่งยืนต่อเนื่องหาก
ขาดการเชื่อมโยงจากฐานล่าง นั่นคือ ประชาคมต าบล หมู่บ้าน จึงเป็นข้อต่อของประชาคมในระดับที่
สูงขึ้นไปและเป็นกระบวนการส่งเสริมให้องค์กรประชาชนและประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน เกิด
การเรียนรู้ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชนภายใต้การระดมทรัพยากรและการกระตุ้นความ
ร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการหรือสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กลไกของการวางแผนการ
บริหารจัดการของต าบลในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังนั้นประชาคมจะ
เป็นการสร้างเวทีให้องค์กรประชาชนและประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ความคิดและการปฏิบัติที่จะมี
ส่วนร่วมตัดสินใจของชุมชนมากขึ้น  ก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของรัก และหวงแหนชุมชน  บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญของประชาคมต าบล หมู่บ้าน อาจสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้32  

1. เป็นเวทีหรือกลไกของการประสานงานการวางแผนและบริหารจัดการพัฒนาใน
ระดับต าบล หมู่บ้าน ร่วมกับองค์กรที่รัฐก าหนดให้ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ต าบล ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 

2. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือการสนับสนุนขององค์กรต่าง ๆ  ภายในชุมชนและ
องค์กรภายนอกชุมชนเพ่ือน าไปสู่การบริหารการพัฒนาที่ได้ก าหนดโดยชุมชน 

3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอของประชาคมต าบล หมู่บ้าน เข้าสู่
กระบวนการบริหารการพัฒนาของส่วนราชการอย่างเป็นระบบ 

                                           
31 ชัยอนันต์  สมุทณิช, ไตรลักษณ์รัฐกับการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2539), 40. 
32 เพ็ญศรี  เจริญสุทธิพันธ์, มินไซ: มิตรภาพแห่งประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเอง, วารสารพัฒนาชุมชน เล่มที่ 37 (11 พฤศจิกายน  2541): 12-14.  อ้างถึงใน ชัยยุทธ  
รัตนปทุมวรรณะ, “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคมบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), 20-22. 
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4. เผยแพร่ความคิดเห็นและข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชน 

5. ติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาชุมชนเพ่ือน าไปสู่การวางแผน 
พีรพล  ไตรทศวิทย์33  กล่าวถึง องค์ประกอบของประชาคมต าบล ดังนี้ 

 1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ตัวแทนของประชาคมในหมู่บ้าน ได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  ผู้แทนฝ่ายประชาชน  และกลุ่มองค์กร 
3. ประธานและเลขานุการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกประชาคม 
กล่าวโดยสรุป  ประชาคม  เป็นความร่วมมือในระดับชุมชน ของประชาชนในท้องถิ่น  

เพ่ือปกครองตนเอง  โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้ประชาคมต าบลหรือหมู่บ้าน  เกิดความเข้มแข็ง
ได้นั้น คือ  ความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ ความรัก และการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของชุมชน โดยที่
ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริงและอยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย  
นอกจากนี้การประชุมประชาคมยังเป็นเงื่อนไขส าคัญตามกฎหมายพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16 (1) ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ความต้องการของชุมชน และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นับว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
 
2.4 ปัจจัยของการมีส่วนร่วม 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์34   ได้กล่าวถึงปัจจัยการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 

1. ความศรัทธาที่มีผลต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิท าให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

                                           
33 พีรพล  ไตรทศวิทย์, การวางแผนพัฒนาจังหวัด อ าเภอ ต าบล ทฤษฎีและปฏิบัติ

(กรุงเทพฯ: สารมวลชน, 2532), 3-4.  
34 นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์, กลวิธีแนวทางวีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน

พัฒนาชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 
2527), 183. 
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2. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติยศ ต าแหน่ง ซึ่งท าให้
ประชาชนเกิดความเกรงใจ และเข้ามีส่วนร่วม ทั้งที่บางครั้งอาจจะยังไม่มีความศรัทธา หรือความ
เข้าใจอย่างเต็มที่ที่จะกระท า ซึ่งนับเป็นการเข้ามีสวนร่วมอย่างไม่สมัครใจ หรือไม่ได้นับเป็นการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง 

3. อ านาจบังคับ ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลที่มีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน ท าให้ประชาชนถูก
บีบบังคับให้เข้ามีส่วนร่วมกระท าต่าง ๆ 

 ไพบูลย์  เจริญทรัพย์35  กลา่วถึงปัจจัยที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. นักพัฒนาต้องมีเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
2. ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเริ่มกิจกรรมของตนเอง 
3. การได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิค วิทยาการ ข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน และ

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ปรัชญา  เวสารัชช์36   ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ

ความปลอดภัย 
2. ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้น า 

 3. ปัจจัยที่เป็นรางวัลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนแรงงาน เงินปันผลจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

4. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความคาดหวังในประโยชน์ส่วนรวม ความรู้สึกเกรงใจ 
ไม่กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนหรือความรู้สึกว่าเป็นพันธะที่ต้องเข้าร่วมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีใน
ประเด็นเดียวกัน 

 
 
 

                                           
35 ไพบูลย์  เจริญทรัพย์, การส่งเสริมและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน (กรุงเทพฯ:           

นวกนก, 2534), 39. 
36 ปรัชญา  เวสารัชช์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท (กรุงเทพฯ:

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 170. 
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สายสุนีย์  ปวุฒินันท์37  ได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ท ากิจกรรม ดังนี้ 

1. ลักษณะของบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในท างานรายได้ต่อปี 
2. การได้รับข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ของการได้รับข่าวสาร และแหล่งที่มาของข่าวสาร 
3. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ 
4. ทัศนคติ ความเชื่อที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 
ธวัช  เบญจาธิกุล38  เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนา มี 5 ประการ 
1. ปัจจัยด้านสังคม 
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
3. ปัจจัยด้านการเมือง 
4. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
5. ปัจจัยด้านจิตวิทยาทางสังคม 
อนุภาพ  ถิรลาภ39  เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ความ

เกรงใจผู้ที่มีสถานภาพที่สูงกว่า ความต้องการเป็นกลุ่มเป็นพวก ความเชื่อตัวผู้น า ความใกล้ชิดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน การยอมรับแบบอย่าง ความไม่พอใจต่อ
สภาพแวดล้อม การยอมรับในอ านาจรัฐ และฐานะทางเศรษฐกิจ 

                                           
37 สายสุนีย์  ปวุฒินันท์, “ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมในโครงการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์กร ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2541), 1. 

38 ธวัช  เบญจาธิกุล, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชาวนาในการพัฒนา:  
หมูบ้านชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมูบ้านพัฒนาตัวอย่างศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2527,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), 25-26. 

39 อนุภาพ  ถิรลาภ, “การวิเคราะห์เชิงสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชนบท:ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาบริหารบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 25-26. 
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ทรงพล  ตุ้มทอง40   กล่าวสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมว่า ส่วนใหญ่มาจากความ
ผูกพันในชุมชน การต้องการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนตนเอง และแรงจูงใจจากผู้น าชุมชนหรืออ่ืน ๆ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อชุมชนของตนเอง การท างานเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงปัจจัยเงื่อนไขทีส าคัญคือ 

1. การมีส่วนร่วมนั้น ต้องเกิดจากความเต็มใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท าให้เกิดความรู้ 
สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นๆ 

2. กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความ 
สามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

3. การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใน
การมีส่วนร่วมหรือไม่ 

 สมศักดิ์  ศรีสันติสุข41  ได้สรุปปัจจัยในการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านเจ้าหน้าทีที่มาจากภาครัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องสร้างทัศนคติ

และจิตส านึกที่เหมาะสม คือ 
1.1 การยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนกับตนเองเท่าเทียมกันต้องเลิกความทะนง

ตนว่าเหนือกว่าประชาชน 
1.2 ความเชื่อและเคารพประชาชนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประชาชน 
1.3 ความเชื่อในตัวประชาชนที่มีความสามารถที่จะพัฒนาได้ช่วยตนเองและช่วย

ชุมชน 
1.4 ความเข้าใจ ความคิดของประชาชนในลักษณะของการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเมื่อเขารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่รับประโยชน์ทันตา จึงต้องถามประชาชนเพ่ือทราบความต้องการ
ของประชาชน 

2. ปัจจัยจากบุคคลที่ท างานด้านการพัฒนาภายในชุมชน 
 ผู้น าชุมชน กลุ่มบุคคลที่มีความคิดริเริ่มในการกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจใน

ด้านการพัฒนาซึ่งจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนต่อไป 

                                           
40 ทรงพล  ตุ้มทอง, “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น: 

ศึกษาเฉพาะกรณี : เทศบาลต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542), 
34. 

41 สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, สังคมวิทยาชุมชน หลักการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานชุมชน 
(ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534), 178-180. 
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3. ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหาร 
 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการ หรือระเบียบขององค์กรพัฒนาเอกชน

ต่าง ๆ มีลักษณะสั่งการ ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน บางครั้งเจ้าหน้าที่ขาดการ
วางแผนร่วมกับประชาชนท าให้การมีส่วนร่วมไม่ดีเท่าที่ควร 

มานพ  ฉวีรักษ์42  ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดจากการ
ได้รับผลกระทบ และเลือกที่จะมีส่วนร่วมในโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญ 6 ประการ คือ 

1. ความใกล้ชิด 
2. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
3. การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอย หรือบริการ 
4. ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
5. ค่านิยม 
6. อ านาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย 

จากแนวคิดปัจจัยของการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่กล่าวมานั้น พอสรุปได้ว่าการมีทั้ง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ ทัศนคติ 
ความเชื่อ ค่านิยม ปัจจัยจูงใจ เช่น ค่าตอบแทน ของช าร่วย และปัจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืน ความ
เกรงใจต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือผู้น า รวมทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง วัฒนธรรม  เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมประชาคม หรือ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเช่นกัน 

 
2.5 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 
ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีผู้วิจัยได้หลายท่าน สามารถน ามาศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 

                                           
42 มานพ  ฉวีรักษ์, “กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนศึกษากรณี:องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี,” 
(การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมือง       
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), 12. 
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กุมลัคน์  ศรีกิจการ43  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารสวนต าบลศึกษาเฉพาะกรณีต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการค้นหาสาเหตุของปัญหา และน้อยที่สุดคือด้านการก าหนดปัญหาและการวางแผน ปัจจัยที่มี
ผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน การมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

สุดาวรรณ์  มีบัว44   ได้ท าการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมในการ
วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมต าบลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ความรู้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล ทัศนคติต่อการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบองค์การบริการส่วนต าบล อุดมการณ์ประชาธิปไตย แหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่ได้รับ 
การติดตามเนื้อหาข่าวสารการเมือง ต าแหน่งหรือหน้าที่ ด้านการพัฒนา การร่วมท ากิจกรรมการ
พัฒนา และการได้รับอบรมด้านการพัฒนา การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมต าบลในการวางแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง 

วิชยานี  ชุมทอง45  ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนาและโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”  โดยศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาและโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  และศึกษาแผนพัฒนาและโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

                                           
43 กุมลัคน์  ศรีกิจการ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหาร

ส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี,” (การค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546), บทคัดย่อ. 

44 สุดาวรรณ์  มีบัว, “การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมต าบลในการวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547), บทคัดย่อ. 

45 วิชยานี  ชุมทอง, “การจัดท าแผนพัฒนาและโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), บทคัดย่อ. 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาเป็น
อย่างดี และให้ความส าคัญในเรื่องรวบรวมข้อมูลการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการท าประชาคม  
โดยประชาชนเข้าไปร่วมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนมากที่สุด แต่ก็ยังคงเน้นการ
จัดท าแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก  โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาคนและ
สังคมเป็นอันดับรองลงมาจากแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผู้ปฏิบัติงานเสนอแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยควรจัดให้มีการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผน สร้างจิตส านึกและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพ่ิมขึ้น และการ
จัดท าข้อมูลชุมชนให้เป็นระบบและมีความทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท าแผน 

จ านง กรินทร์46  ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ศึกษา
เฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการจัดแผนพัฒนาต าบลมาปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าในการจัดท าแผน ซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดท าแผนไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีแผนแต่
ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ โครงการต่างๆ ก็จะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
และยังมีปัจจัยอื่นที่ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาต าบลมีมีประสิทธิภาพตามล าดับ ดังนี้ 1) ความรู้ความ
เข้าใจ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 3) งบประมาณด้านด าเนินการ 4) นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 5) การพิจารณาตัดสินใจ 6) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ 7) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการท าแผน 

พวงทอง  โยธาใหญ่47  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2545 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในระดับน้อย ท าเห็นว่าประชาชนยังไม่ค่อยจะให้ความสนใจใน

                                           
46 จ านง  กรินทร์, “ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา,” (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัญฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2550), บทคัดย่อ.  

47 พวงทอง  โยธาใหญ่, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 
บทคัดย่อ. 
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กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่ควร เช่น ในเรื่องการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอปัญหา
ความต้องการท้องถิ่น ซึ่งอาจส่งผลให้การแก้ไขของท้องถิ่น ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
และเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลจะต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมด้านความรู้ ความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

จ าเริญ  แก้วมะไฟ48  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและด้านการแสดงความคิดเห็น การก าหนดปัญหา การก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา การด าเนินการ การได้รับผลประโยชน์ และด้านติดตามประเมินผล อยู่ใน
ระดับมาก และปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ พบว่าประชาชนไม่เข้าใจว่าท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท าไม รองลงมาคือ 
นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เข้าร่วมและไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน สถานที่
ประชุมไม่เหมาะสม และผู้น าจัดเวทีประชาคมไม่มีประสบการณ์ ตามล าคับ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรก าหนดเวลาประชุมจัดท าแผน
ให้เหมาะสม ท าการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จัดอบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาละ ให้มีความเข้าใจ ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจว่าการจัดท าแผนพัฒนาเป็นหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดอนาคตของชุมชน 

ประสิทธิ์  สินธุอุทัย49  ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของประขาชน ตลอดจนศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งด้านที่มีส่วนร่วมน้อย

                                           
48 จ าเริญ  แก้วมะไฟ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), 
บทคัดย่อ. 

49 ประสิทธิ์  สินธุอุทัย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี,” (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2550), บทคัดย่อ. 



Ref. code: 25595803011153HWB

43 

ที่สุด คือ ด้านการติดตามและประเมินผล ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับน้อย ไม่ต่างกัน ปัญหาของการมีส่วนร่วมที่มากที่สุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่วน
ข้อเสนอแนะที่มีมากท่ีสุด คือ ควรด าเนินโครงการพัฒนาตามอ านาจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น 
 เบญจสิริ  นาอินทร์50  ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลของเทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการ
ศึกษาวิจัย คือ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลของเทศบาลต าบล
แม่สาย จังหวัดเชียงราย และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีสวน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล โดยเก็บตัวอย่างจากประชาชนในพ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย  จ านวน 400 ราย พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพัฒนาเทศบาล คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการเป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน ปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คือ ระดับการศึกษา อาชีพ และการมี
ต าแหน่งในชุมชน 

สมชาติ  วุฒินันท์51  ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า สภาพของ
การทีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอระมาด 
จังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยในทุกขั้นตอน และการท าแผนในแต่ละครั้งประชาชนไม่ทราบ
ในการที่ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง ๆ ในการท าแผน ส่วนปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยปัญหาที่พบ
ในระดับมากได้แก่ การขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล การขาดการประชาสัมพันธ์ของทางภาครัฐ การจัดท าแผนถูกภาครัฐเป็น
ผู้ด าเนินการให้กับประชาชน และการจัดท าแผนถูกแทรกแซงโดยนักการเมืองในการประชาสัมพันธ์

                                           
50 เบญจสิริ  นาอินทร์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลของ

เทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2548), บทคัดย่อ. 

51 สมชาติ  วุฒินันท,์ “การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมา จังหวัดตาก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร , 2550), บทคัดย่อ. 
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ตนเอง หรือถูกครอบง าโดยผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน ชุมชน การเกิดความเบื่อหน่ายที่เข้าร่วมประชุมแล้ว
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน ชุมชนได้ เนื่องจากขาดงบประมาณ และการจัดท าแผนทุกครั้ง
จะเป็นแผนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหมู่บ้านและชุมชนเอง แต่เป็นแผนที่ต้องพ่ึงงบประมาณจาก
ภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทุกครั้ง 

อัจฉรา  โพธิชัย52  ได้ศึกษา  “กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี” พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เกิดจากปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ มีลักษณะที่ไม่ชัดเจน แนวทางแก้ไขคือรัฐควรด าเนินการ
แก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจน ด้านกระบวนการจัดท าแผนประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดท าประชาคม มีการเสนอโครงการเป็นจ านวนมาก แนวทางแก้ไขคือ 
ควรด าเนินการช่วงเวลาที่ประชาชนพร้อมเพ่ิมระยะเวลาการประชาคม  ปรับลดจ านวนโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาด้านนโยบาย กรอบนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับงบ 
ประมาณขององค์กร เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขคือ ต้องจัดท า
แผนพัฒนาให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ไม่เน้นหนักด้านใดด้านหนึ่ง ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ 
การจัดสรรงบประมาณมาให้ล่าช้า  แนวทางแก้ไขคือ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น ควร
จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน ปัญหาด้านการเมือง สภาพแวดล้อมทางการเมือง
จะมีผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (ครบวาระ) ในบางจังหวัด
นักการเมืองจะให้ความส าคัญกับฐานเสียงของตนเองเป็นหลัก แนวทางแก้ไขคือ ควรค านึงถึง
โครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

ชยพล  โบราณมูล53  ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม และจากการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่

                                           
52 อัจฉรา  โพธิชัย, “กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี,” 

(การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), 
บทคัดย่อ. 

53 ชยพล  โบราณมูล, “การศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549), 
บทคัดย่อ. 
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ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา ไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดท า
แผนพัฒนาอันเนื่องมาจากผลการด าเนินงานของเทศบาลที่ไม่ปรากฏเด่นชัด และเทศบาลขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ท าให้เสียโอกาสในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เทศบาลต้องเร่งชี้แจง
และท าความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาของชุมชนเพ่ือการมีส่วน
ร่วมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการอบรมบุคลากรทั้งในส่วนของเทศบาลและชุมชนให้ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนา 

อดิสรณ์  ขัดสีใส54 ได้ศึกษา  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน พัฒนา
ท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขั้นการเตรียมการจัดท าแผน การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญการวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ  การก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ และร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดท าแผนทุกข้ันตอน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ กิจกรรม เสนอปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น การ
ท าประชาคม มีส่วนร่วมในการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางครั้ง เท่านั้น ทั้งนี้
ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากนัก มองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และตนเองขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
พบว่า ประชาชนไม่มีเวลาที่จะเข้ามีส่วนร่วมจัดท าแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ 

                                           
54 อดิสรณ์  ขัดสีใส, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่,” (การคน้คว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 80-81. 
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4. ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการประสานงานขอความร่วมมือ 
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับอ าเภอ และจังหวัด ปัญหาการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้านชาวไทยภูเขา ขาดข้อมูลที่ทันสมัย ระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เร่งรีบ และ
บางส่วนมีความเห็นว่า ขาดการค านึงถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 วินัย  แช่มช้อย55  ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และปัญหาของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี และได้ท าการตั้งสมมติฐานการวิจัย ไว้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับสูง และปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น สถานภาพ และบทบาทในท้องถิ่น มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เป็นไปตามสมมติฐาน
ในด้านการมีสวนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนากลุ่ม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความรู้ความเข้าใจต่อโครงการพัฒนาและการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส าหรับปัญหาในด้านการจัดท าแผน พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์มากที่สุด 
รองลงมาคือ ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา และปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา 
น้อยที่สุด ส่วนปัจจัยต่าง ๆ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่น สถานภาพ และบทบาทในท้องถิ่นไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 นัยนา ปานศาสตรา56 ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น:กรณีศึกษาเทศบาลในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ 
ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาระดับ การมีส่วนร่วม

                                           
55 วินัย  แช่มช้อย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), บทคัดย่อ. 

56 นัยนา  ปานศาสตรา, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น :  
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2552), 52-53. 
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ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปาน
กลาง 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้แก่ 

2.1 ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น และการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก 

2.2 ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นและการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีความคิดเห็นที่ดีต่อการบริหารท้องถิ่นและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในกับการเข้ามามีสวนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

2.4 ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 

2.5 ปัจจัยด้านความสะดวกกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

2.6 ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอกกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เข้ามามีสวนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยพบว่าปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยด้านความคิดเห็น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายใน ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านความสะดวก และปัจจัยด้านแรงจูงในภายนอก เป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ปัญหา อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ การที่
ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่มีเวลา มี
ภาระอ่ืนที่ส าคัญกว่า ไม่ศรัทธาการบริหารงานของเทศบาล และไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมประชุมเพราะมี
ตัวแทนของชุมชนไปประชุมแทนแล้ว 

จากการศึกษางานวิจัย  ท าให้ทราบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการเปิด
โอกาสในทุกระดับ และจะต้องมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม และที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วม
ต้องไม่มีการบังคับ ต้องอยู่บนพื้นฐานความมีเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยเจ้าหน้าที่ หรือภาครัฐต้องมี
ส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร รวมทั้งให้ความรู้ต้องมีความเคารพ มีความเชื่อ 
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และเข้าใจในประชาชน สร้างจิตส านึกของ การรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของชุมชน ความเท่าเทียมกันใน
สังคมการตระหนักในปัญหา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ลดความขัดแย้ง 
สร้างฉันทมติ ประชาชนเองต้องเป็นผู้ตัดสินใจเริ่มกิจกรรมพัฒนาของตนเอง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีความส าคัญต่อทุกกิจกรรม และโครงการต่าง  ๆ รวมทั้งการประชาคม เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดพลังในชุมชน ทั้งพลังกาย พลังใจ 
อันจะก่อให้เกิดความส าเร็จในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ระดับของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้น าชุมชนนั้น  ๆ ว่า
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดหรือไม่ รวมถึงได้ให้ความส าคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อชุมชนของตน 
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บทที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดปทมุธานี1 

 
3.1 ประวัติความเป็นมา 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่พิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 3  มีนาคม  2538 และวันที่พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้คือวันที่  2  มีนาคม 2538 

เทศบาลต าบลบางเดื่อ  ได้จัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลต าบลบางเดื่อ ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2554 มีผล
บังคับใช้วันที่ 30 กันยายน  2554 

เทศบาลต าบลบางเดื่อ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี เดิม
ที่ตั้งของต าบลบางเดื่อเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า  มีชาวมอญมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสังเกตได้จากวัสดุ
ต่าง ๆ ในต าบลบางเดื่อ  ซึ่งเป็นวัดของชาวมอญ คือ วัดไพร่ฟ้า วัดบางเดื่อ วัดน้ าวน ประชาชนใน
ต าบลจึงเป็นชาวมอญบางส่วน และมีชาวไทยที่อยู่ดั้งเดิม และด้วยสภาพภูมิประเทศปัจจุบันเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมส าหรับการจัดท าโครงการที่พักอาศัย ตั้งบ้านแปลงเมืองท าให้เกิดชุมชนใหม่ ๆ เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบางเดื่อ ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

 
3.2 ลักษณะท่ีตั้ง 

 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 3 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองปทุมธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา  มีเนื้อท่ีประมาณ  11.94  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,463 ไร่ 

 
 

                                           
1 เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) (ปทุมธานี: เทศบาล

ต าบลบางเดื่อ, 2557), (อัดส าเนา). 
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อาณาเขตติดต่อและพื้นที่ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพ้ืนที่  เทศบาลต าบลบางหลวง  องค์การบริหารส่วนต าบล
บางหลวง   อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลบางขะแยง เทศบาลเมือง บางคูวัด 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันออก ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ บริเวณหลักเขตที่ 3 เทศบาลต าบล              
บางหลวง  เทศบาลต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี  

สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ดินเหนียว มีแม่น้ า

เจ้าพระยาไหลผ่าน และมีคลองธรรมชาติในพ้ืนที่หลายสาย รวมทั้งคลองขุดเพ่ือจัดท าระบบ
ชลประทาน 

เขตการปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  เขต  จ านวน  7  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  เขตท่ี 1    เขตท่ี 2 
  หมู่ที่ 1 บ้านท านบบางโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 4 บ้านบางโพธิ์ 
  หมู่ที่ 2 บ้านวัดไพร่ฟ้า  หมู่ที่ 5 บ้านบางเดื่อ 
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรง  หมู่ที่ 6 บ้านน้ าวน 
  หมู่ที่ 5 บ้านบางเดื่อ 
  หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ไทย 
 

3.3 ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
1. การคมนาคม/ขนส่ง 
 - ถนนทางหลวงหมายเลข 307 เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ – 

ปทุมธานี (ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง) วิ่งผ่านพื้นที่เทศบาลต าบลบางเดื่อ   
 - ถนนทางหลวง สายรอง เส้นถนนกรุงเทพฯ - ปทุมธานี (สายใน) 
(ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง) 

 2. การไฟฟ้า 
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เขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน  โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็ม
จ านวนพื้นที่ท้ังหมดเทศบาลต าบลบางเดื่อ 

3. การประปา 
เขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ มีประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการให้บริการผลิตน้ าประปาแก่ประชาชน  โดยปัจจุบันให้บริการ(น้ าประปาภูมิภาค)ได้
เต็มจ านวนพื้นที่ท้ังหมดเทศบาลต าบลบางเดื่อ 

 
3.4 ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

 
 ในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเอกชน ท านา         
ท าสวน  ซึ่งถ้าหากค านวณรายได้ของประชาชนต่อคน/ปี ประชากรจะมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/
คน/ปี  
 3.4.1 การเกษตรกรรม 
 ประชากรบางส่วนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อประกอบอาชีพเกษตร โดยมีพ้ืนที่       
ท าการเกษตรประมาณ  3,000 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกร ได้แก่  
 

ตารางที่ 3.1 การเกษตรกรรม 

ล าดับที่ ประเภทผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็น % ของผลผลิตทางการเกษตร 

1 การปลูกข้าว 60% 

2 การท าสวนผัก 30% 

3 การท าสวนผลไม้ 10% 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) (ปทุมธานี: เทศบาล
ต าบลบางเดื่อ, 2557), น.6. 
 3.4.2 การปศุสัตว์ 
 การประกอบการปศุสัตว์เพ่ือการค้าขายในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อมีจ านวนค่อนข้าง
น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอ่ืนๆส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เ พ่ือการบริโภคเองใน
ครัวเรือน และเหลือบางส่วนเพื่อจ าหน่ายปลีกย่อย 
 3.4.3 การอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบันในเขตเทศบาลได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการด าเนินการ                     
ด้านอุตสาหกรรม ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก,ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ านวนแรงงาน
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ส่วนมาก  เป็นประชากรแฝง คือ แรงงานที่เข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ โดยไม่มีการแจ้งย้ายเข้า 
 ข้อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งฯ 
ประเภทที่ 1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ จ านวน    - ราย 
ประเภทที่ 2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ จ านวน   10 ราย 
ประเภทที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม จ านวน    8 ราย 
ประเภทที่ 4 กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ 

อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง จ านวน   - ราย 
ประเภทที่ 5  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร จ านวน   3 ราย 
ประเภทที่ 6  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ จ านวน   16 ราย 
ประเภทที่ 7  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล จ านวน   18 ราย 
ประเภทที่ 8  กิจการที่เกี่ยวกับไม้ จ านวน    5 ราย 
ประเภทที่ 9  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ จ านวน   42 ราย 
ประเภทที่ 10  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ จ านวน - ราย 
ประเภทที่ 11  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง จ านวน 8 ราย 
ประเภทที่ 12  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี จ านวน 17 ราย 
ประเภทที่ 13  กิจการอื่น ๆ จ านวน 7 ราย 

 3.4.4 การพาณิชยกรรม/ การบริการ 
 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
  - สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง/ ก๊าซ จ านวน  2     ราย 
  - ศูนย์การค้า/ ห้างสรรพสินค้า จ านวน  -     ราย 
  - ตลาด จ านวน  2    ราย 
  - ร้านค้าอ่ืน ๆ จ านวน 68    ราย 
 2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
  - สถานธนานุบาล จ านวน     -     ราย 
  - โรงฆ่าสัตว์ จ านวน     -    ราย  
 3. สถานประกอบการด้านบริการ 
   - โรงแรม จ านวน     -     ราย 
  - ธนาคาร จ านวน     2    ราย 
  - ร้านจ าหน่ายอาหาร จ านวน     46 ราย 
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ตารางที่ 3.2 ประชากรส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง มีรายได้ท่ีแน่นอนมั่นคง จากการประกอบ
อาชีพ   

ล าดับที่ ประเภทการประกอบอาชีพ คิดเป็น % ของจ านวนประชากร 

1 รับจ้างเอกชน 30% 
2 ประกอบการพาณิชย์ 20% 

3 รับราชการ , รัฐวิสาหกิจ 22% 

4 การเกษตร 20% 
5 อ่ืน ๆ 8% 

 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) (ปทุมธานี: เทศบาล
ต าบลบางเดื่อ, 2557), น.8. 
 

 ส าหรับปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุนนั้น ต าบลบางเดื่อมีความได้เปรียบในแง่ของการ
ลงทุนหลายประการ คือ ที่ตั้งเหมาะสม เนื่องจากมีพ้ืนที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ซึ่ง
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ใกล้ท่าเรือและสนามบิน มีการขยายเส้นทางคมนาคม เช่น 
ทางหลวงสายปทุมธานี–กรุงเทพฯและถนนสายวงแหวนตะวันตก จึงน่าจะท าให้เป็นที่สนใจของ นัก
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
และมีจ านวนผู้บริโภคจ านวนมาก ทั้งนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการและแรงงานทั่วไปซึ่งจะท าให้ใช้
เงินลงทุนได้ต่ ากว่า ที่อ่ืนในระดับและขนาดเดียวกัน 

 
3.5 ข้อมูลด้านประชากร 
 

 เทศบาลต าบลบางเดื่อ  มีประชากรทั้งสิ้นจ านวน 12,031 คน  แยกเป็นประชากร
ชาย  5,740 คน ประชากรหญิง 6,291 คน จ านวน 4,818 ครัวเรือน โดยมีจ านวนประชากรหมู่ที่ 4  
บางส่วน (จ านวน...101....ครัวเรือน ) อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางหลวง 
ตารางที่ 3.3 ข้อมูลด้านประชากร 
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ตารางที่ 3.3 ข้อมูลด้านประชากร 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านท านบบางโพธิ์ 224 340 365 705 

2 บ้านวัดไพร่ฟ้า 480 645 657 1,302 

3 บ้านหนองปรง 614 846 909 1,755 

4 บ้านคลองบางโพธิ์ 693 449 465 914 

5 บ้านบางเดื่อ 1,577 1,867 2,095 3,962 

6 บ้านน้ าวน 1,061 1,316 1,486 2,802 

7 บ้านหมู่ไทย 169 277 314 591 

รวม  7  หมู่ 4,818 5,740 6,291 12,031 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) (ปทุมธานี: เทศบาล
ต าบลบางเดื่อ, 2557), น.8. 
 
ตารางที่ 3.4 หมู่บ้านจัดสรร เทศบาลต าบลบางเดื่อ มีหมู่บ้านจัดสรรในเขตพ้ืนที่จ านวน 11 แห่ง  
ดังนี้ 

พื้นที่/หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 

หมู่ที่ 1 ชุมชนเคหะบางเดื่อ 55 

หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภัทรีดาวิลล่า 60 

หมู่ที่ 3 หมู่บ้านภัทรีดาเพลส 
หมู่บ้านชวนชื่นการ์เด้นวิลล์ 

73 
350 

หมู่ที่ 4 หมู่บ้านพฤกษา 71 
หมู่บ้านโนโววิลล ์(*เฉพาะทาวเฮาส์*) 

259 
299 

หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 
หมู่บ้านไพฑูรย์ 
หมู่บ้านมณฑลาภ 
หมู่บ้านชวนชื่นการ์เด็นวิลล์ 
หมู่บ้านธรรมสุธีร์ 

600 
300 
99 
300 
100 
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พื้นที่/หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 

หมู่ที่ 6 หมู่บ้านธรรมสุธีร์ 
หมู่บ้านพฤกษา 50 

200 
325 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) (ปทุมธานี: เทศบาล
ต าบลบางเดื่อ, 2557), น.9. 

                                           
3.6 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 
ตารางที่ 3.5 ข้อมูลด้านการศึกษา  เทศบาลต าบลบางเดื่อ มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ จ านวน 6 แห่ง   

ที่มา: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) (ปทุมธานี: เทศบาล
ต าบลบางเดื่อ, 2557), น.11. 
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับชั้นที่เปิดสอน ที่ตั้ง สังกัด 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล 
บางเดื่อ 

ระดับก่อนวัยเรียน หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลบางเดื่อ 

2 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

หมู่ที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปทุมธานีเขตที่1 

3 โรงเรียนอนุบาล 
ชวนชื่น 

ชวนชื่น เนอสเซอรี่ ,โฮมสคูล 
โครงการเพื่อเด็กพิเศษ  
(ออทิสติก) 

หมู่ที่ 5 - 

4 โรงเรียนพระแม่มารี
อุปถัมภ์ 

ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 

หมู่ที่ 5 ส านักบริหารงาน 
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

5 โรงเรียนวัดบางเดื่อ ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 

หมู่ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปทุมธานีเขตที่1 

6 ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนต าบล 
บางเดื่อ 

ประถมศึกษาปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 

หมู่ที่ 3 - 
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3.7 ข้อมูลด้านศาสนา (สถาบันและองค์กรทางศาสนา) 
 

ตารางที่ 3.6 ข้อมูลด้านศาสนา 
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน จ านวน 4 แห่ง  ดังนี้ 

ชื่อวัด พื้นที่หมู่ จ านวนเมรุเผา จ านวนมัสยิด จ านวนโบสถ์ จ านวนสุสาน 

วัดไพร่ฟ้า หมู่ที่ 2 1 - - - 

วัดหนองปรง หมู่ที่ 3 1 - - - 

วัดบางเดื่อ หมู่ที่ 4 1 - - - 
วัดน้ าวน หมู่ที่ 6 1 - - - 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) (ปทุมธานี: เทศบาล
ต าบลบางเดื่อ, 2557), น.11. 
 

3.8 วัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญ 
 

 1. งานสงกรานต์ เป็นประเพณีสงกรานต์ข้าวแช่ของชาวไทยรามัญ (มอญ) มีการน าข้าว
สุกแช่ลงในน้ าเย็น ลอยดอกมะลิพร้อมกับจัดอาหารคาวหวาน จัดเป็นส ารับแล้วน าออกขบวนแห่ไป
ถวายพระและญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์ พอตอนบ่ายก็จะมีการก่อพระทรายและร่วม
ปล่อยนกปล่อยปลา น าน้ าอบน้ าหอมไปสรงน้ าพระขอพรจากพระและยกขบวนไปรดน้ าอวยพร และ
ขอพรผู้ใหญ่ ตามขนบธรรมเนียมที่ได้ยึดถือกระท ากันมา 
 2. มอญร า เป็นประเพณีของชาวรามัญโบราณตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
มีการใช้ปี่พาทย์มอญเล่นประกอบการร าและการร้อง  ใช้หญิงสาวจ านวน 8–12 คน ขึ้นไป ร าในงาน 
พิธีมงคล โดยแต่งกายชุดสุดสวยของชาวมอญห่มสไบเฉียง เสื้อแขนยาวทรงกระบอกคอกลม เกล้าผม
มวยรัดด้วยดอกมะลิสด ทัดดอกไม้สดข้างหูและสวมก าไลที่ข้อเท้าเว้นแต่พิธีศพ จึงจะแต่งชุดซิ่นสีด า
เชิงห่มสไบสีขาว ปัจจุบันการแสดงมอญร ายังนิยมใช้แสดงในงานต้อนรับแขกและงานศพของผู้มี
เกียรติ 
 3. การตักบาตรพระร้อย เป็นประเพณีของชาวมอญที่ท ากันในเทศกาลออกพรรษาด้วย
การน าอาหารคาวหวาน ลงเรือมาจอดเรียงรายริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อรอการตักบาตร 
 4. การจุดลูกหนู เป็นประเพณีที่นิยมใช้ในการเผาศพพระภิกษุ - สามเณร ใช้ดอกไม้
เพลิงเป็นชนวนล าตัวเจาะร้อยเชือกชนวนเมื่อไฟวิ่งตามชนวนไปยังดอกไม้เพลิงดอกไม้เพลิงจะวิ่งไปจุด
ไฟที่เมร ุ                                   
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกส่วนของชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารเทศบาล
ต าบลบางเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเดื่อ และพนักงานส่วนต าบล โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 12 คน และกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการประชาคม เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี จ านวน 7 หมู่ ๆ ละ 3 คน เป็นจ านวน 21 คน ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 
ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบล     
บางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

2. กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
 3. ปัญหา และอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

 
4.1 ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในแต่ละกลุ่ม

ต่างมีเหตุผลความคิดท่ีน่าสนใจ รายละเอียดดังนี้ 
 4.1.1 กลุ่มผู้บริหารเทศบาลต าบลบางเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเดื่อ และ

พนักงานส่วนต าบล เทศบาลต าบลบางเดื่อ 
 จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างนี้ได้รับทราบก าหนดการจัดประชุมประชาคม รวมทั้ง

เข้าร่วมประชุมประชาคมทุกครั้ง โดยรับทราบจากหนังสือเชิญประชุม การประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายทางหอกระจายข่าว โดยปัจจัยทีมีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน สรุปได้ดังนี้  
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4.1.1.1 เป็นหน้าที่ของผู้น าชุมชนที่ต้องแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีให้เทศบาลต าบลบางเดื่อทราบ 

4.1.1.2 ต้องการสร้างบทบาทผู้น าในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองในฐานะเจ้าของพ้ืนที ่

4.1.1.3 ต้องการให้งบประมาณในการเสนอโครงการ/กิจกรรม เข้าถึงบริการ
สาธารณะ เพื่อการพัฒนาในหมู่บ้านของตนเอง 

4.1.1.4 ต้องการได้รับเกียรติ การยอมรับ ความรัก จากชุมชนและสังคม 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลต าบล

บางเดื่อ ที่เข้าร่วมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ของเทศบาลต าบล 
บางเดื่อ สรุปได้ว่า  ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วม คือ  เป็นหน้าที่ต้องแจ้งปัญหาความเดือนร้อน ร่วม
เสนอปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพ่ือให้เทศบาลต าบลบางเดื่อได้รับทราบ และ
จัดท าโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหรือพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น โดยบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลและใช้ในการพิจารณาจัดท างบประมาณ 

 4.1.2 กลุ่มตัวอย่างประชาชน  
 จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมตามก าหนดมี

จ านวน 11 คน และไม่ได้เข้าร่วมจ านวน 10 คน ซึ่งสรุปเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมประชาคมของกลุ่ม 
เป้าหมายได้ดังนี้ 

         4.1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ โดยปัจจัยทีมีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัย สรุปได้ดังนี้  

  (1)  ต้องการเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของหมู่บ้านเพ่ือให้หมู่บ้าน มี
ความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยร่วมแสดงความคิดเห็น 
หรือเสนอแนะข้อมูลให้เทศบาลต าบลบางเดื่อได้ทราบ  เพ่ือพัฒนาให้ท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นไปซึ่ง
โครงการต่าง ๆ ที่เสนอขอเพ่ือพัฒนานั้น เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทั้งสิ้น เพ่ือให้ด าเนินการในการ
จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน จะได้รับความสะดวกหรือได้รับประโยชน์
ในชุมชนเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์กับคนหมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่สัญจรไปมาอีกด้วย  

(2)  ต้องการติดตามประเมินผลงานการด าเนินงานของงบประมาณที่ลงใน
การบริการสาธารณะให้หมู่บ้านของตนเอง 

(3)  ต้องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(4) การที่เข้ามาร่วมในการประชาคมส่วนหนึ่งนั้น เพราะอยากได้เห็น

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล เป็นแผนที่ยั่งยืนและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชาคมในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วม 
คือ ต้องการร่วมเสนอปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพ่ือให้เทศบาลต าบลบางเดื่อได้
รับทราบ และจัดท าโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหรือพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น โดยบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลและใช้ในการพิจารณาจัดท างบประมาณ 

  4.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เข้าร่วมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ โดยปัจจัยทีมีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัย สรุปได้
ดังนี้  

(1) ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพนักงานบริษัท ไม่
สะดวกที่จะเข้าร่วมประชาคม เพราะต้องท างาน การท างานไม่มีเวลาที่แน่นอน รวมทั้งการจัดประชุม
ประชาคมจัดในเวลาราชการ ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดท าให้ไม่สามารถเข้าไปร่วมเวทีประชุมประชาคมได้   

(2) ความไม่เข้าใจและไม่เห็นประโยชน์รวมถึงความส าคัญจากการประชุม
ประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

(3) งบประมาณ กล่าวคือ ด้วยงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถจัดสรรให้ทุกโครงการที่ประชาชนเสนอมา บางครั้งเกิดความล่าช้า
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เสนอ จึงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่เสนอ
โครงการแต่ไม่ได้รับงบประมาณ จึงขาดความศรัทธาในการเข้าร่วมเวทีประชาคม 

(4) การประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมประชาคม คือ ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายทางหอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ในเวลาราชการ ท าให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ ที่ออกไปท างาน 
ไม่สามารถทราบการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 

(5) การไม่มีรางวัลตอบแทน ไม่มีสิ่งจูงใจ หรือไม่มีของแจก จึงไม่อยากเข้า
ร่วมประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาวิจัยพบว่า จะให้เหตุผลที่คล้ายกัน  
เหตุผลแรกคือ ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชาคมเพราะ ไม่มีเวลาต้องท างาน การท างานไม่มีเวลาที่
แน่นอน รองลงมาคือสาเหตุความไม่เข้าใจ/ไม่เห็นประโยชน์ และไม่เห็นความส าคัญของการประชุม
ประชาคม รวมทั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับการด าเนินการทุกโครงการที่เสนอมา   และเหตุผลเรื่อง
การไม่ทราบก าหนดการประชาคมจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเดื่อ  จึงท าให้ไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม และเหตุผลสุดท้ายคือการไม่มีสิ่งจูงใจหรือไม่มีของแจกจึงไม่อยากเข้าร่วมประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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4.2 กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 
 จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งเข้าร่วมประชุมประชาคมทุกครั้ง 

ส าหรับประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล
บางเดื่อในแต่ละขั้นตอน  จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าในแต่ละขั้นตอนได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมดังนี้ 

 4.2.1 ขั้นเตรียมการ 
 ในการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พบว่า  ในช่วงต้นเดือนธันวาคม นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน จะท าการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาของประชาชนที่เคยเสนอมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีในปีที่ผ่านมา ว่ามีโครงการใดท่ีด าเนินการไปแล้วบ้าง และเหลือโครงการใดบ้างที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเตรียมน าเสนอในเวทีการประชุมประชาคม โดยจะก าหนดการวันประชาคม 
เสนอต่อนายกเทศมนตรี เมื่อนายกเทศมนตรีอนุมัติ ก็จะด าเนินการแจ้งผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล1 ทุกครั้งที่มีการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลต าบลจะต้องจัดเวทีประชาคมก่อนทุกครั้ง2 และจากการสัมภาษณ์ของ
ประชาชน ได้ให้ข้อมูลว่า ได้รับข่าวสารการประชาคม จากเสียงตามสายหอกระจายข่าวของเทศบาล
ว่าจะมีการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเมื่อได้ทราบก็ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม
ด้วย เพราะต้องการเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน 

 4.2.2 ขั้นจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์  พบว่า  ในการประชุมประชาคมเทศบาลต าบลบางเดื่อ จะ

ด าเนินการท าหนังสือเชิญประชุมประชาคม และประสานกับผู้น าชุมชนเพ่ือนัดหมายวัน/เวลา/สถานที่
ในการประชุมประชาคม โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ผ่านเสียงตามสายของ
เทศบาล และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อถึงวันประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านประชาชนเข้ามาลงชื่อเพ่ือเป็น
หลักฐาน เมื่อเริ่มเวทีประชุมประชาคม นายกเทศมนตรีต าบลบางเดื่อ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล จะอธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงผลการด าเนินงานของเทศบาลที่

                                           
1 นางเสาวลี  ขันธ์จันทร์, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ,  

20 เมษายน  2559. 
2 นางสาวนิภาวรรณ  เรืองฤทธิ, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ส านักงานเทศบาลต าบล

บางเดื่อ, 19 เมษายน  2559. 
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ผ่านมาให้ประชาชนทราบ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการและความ
คิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนซักถามข้อสงสัยที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางเดื่อ เมื่อ
ประชาชนเสนอประเด็นปัญหาความต้องการแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก็จะน าเสนอปัญหา
ความต้องการต่อเวทีการประชุมการประชาคม ให้ผู้เข้าร่วมประชาคมทุกคนเป็นผู้ร่วมกันตัดสินใจ 
รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการในแต่ละหมู่บ้าน  ในทุกครั้งของการประชุม
ประชาคมเจ้าหน้าที่จะจดบันทึกรายงานการประชุมหรือบันทึกเสียงการประชุมไว้ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินในขั้นตอนการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีและพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปีต่อไป   

“ส าหรับการประชุมประชาคมระดับต าบล จะเชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
บางเดื่อ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางเดื่อ และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางเดื่อ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ16 (1) เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็น 
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  

ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล    
บางเดื่อ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกันเองในเวทีการประชุมประชาคมโดยใช้
วิธีการเสนอชื่อ และโหวตเลือกโดยการยกมือให้คะแนน3 เพ่ือให้ได้ตัวแทนภาคประชาชนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมโดยตรง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็จะได้รับเลือกให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ นายกเทศมนตรีต าบล        
บางเดื่อ ได้กล่าวไว้ว่า การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลมีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้าร่วมพิจารณา 
ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของเทศบาล และ
เป็นไปตามท่ีประชาชนเสนอโครงการ/กิจกรรมไว้ 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์และจากการศึกษาท าให้ทราบว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
ประชาคมลง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะน าข้อสรุป ปัญหา ความต้องการของประชาชนจาก
เวทีประชาคมที่รวบรวมไว้เข้าไปสู่ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี พิจารณาปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆประกอบด้วย ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้ร่างแผนพัฒนาสามปีเกิดความ
ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น ต่อไปจากนั้นจึงเข้าไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางในการกระจาย

                                           
3 นางนัยนา  ภูสามารถ, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา , ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ, 

19  เมษายน  2559.                         
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โครงการ/กิจกรรมให้เกิดความเท่าเทียมตามความจ าเป็นให้มากที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนที่เสนอผ่านเวทีการประชุมประชาคม 

4.2.3 ขั้นหลังจากจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เมื่อร่างแผนพัฒนาสามปี ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบ จากการศึกษาข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในขั้นหลังจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  พบว่า  เทศบาลต าบลบางเดื่อ ได้ประกาศ
การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ให้ประชาชนทราบโดยปิดประกาศไว้  ณ  ที่ท าการ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาล  ซึ่งสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มประชาชนที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าได้รับทราบข้อมูลการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ จากเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

การมีส่วนร่วมในขั้นตอนหลังจากจัดท าแผนพัฒนาสามปีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการให้
ประชาชนร่วมติดตามในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เพ่ือจะสามารถน าข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป จากการสัมภาษณ์พบว่า ในขั้นตอน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ซึ่งจะ
มีตัวแทนของภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ติดตามประเมินผลด้วย โดยคณะกรรมการจะร่วมกันติดตามประเมินผลเทศบาลว่า ได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว้เพียงใด มีข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงอะไรบ้างส าหรับประชาชนทั่วไปในแต่ละ
หมู่บ้าน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า จะใช้การประเมินโดยใช้แบบประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมโดยสุ่มแจกให้ชาวบ้านเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง4 และในกรณีที่ประชาชนทั่วไป
ต้องการรับทราบข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯนอกเหนือจากที่เทศบาลได้ปิดประกาศ
เผยแพร่ไว้ ปลัดเทศบาลต าบลบางเดื่อ กล่าวว่า5  ประชาชนสามารถท าได้โดยเข้าพบและสอบถามได้
จากผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน หรือหากต้องการเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครเข้า
ร่วมประชุม   

 

                                           
4 นางเสาวลี  ขันธ์จันทร์,สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา , ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ,  

20 เมษายน  2559. 
5 นางพิมพ์ประไพ ศักดิ์ธนา, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ส านักงานเทศบาลต าบล         

บางเดื่อ,  4 เมษายน  2559. 
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4.3  ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบล       
บางเดื่อ  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

 
กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมประชาคมของ

ประชาชนในต าบลบางเดื่อ  โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
1. การที่เทศบาลมีงบประมาณประจ าปีที่จ านวนจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนมีมากท าให้บางครั้งไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน การแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง และรวดเร็วตามที่ประชาชนเสนอไว้ ก็จะ
ท าให้ประชาชนไม่อยากมาเข้าร่วมประชุมประชาคมและเกิดความเบื่อหน่าย เพราะสิ่งที่เสนอไปไม่ได้
รับการแก้ไข ดังเช่นค าสัมภาษณ์ของรองนายกเทศมนตรีต าบลบางเดื่อ ที่กล่าวว่า “ประชาชนไม่
เข้าใจว่างบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีไม่เพียงพอ เมื่อมาประชุมและเสนอความ
ต้องการในปีนี้ พอปีหน้ายังไม่สามารถท าให้ได้ก็จะมีเสียงสะท้อนว่าขอแล้วก็ไม่ได้  ไม่อยากมา”6 ซึ่ง
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของปลัดเทศบาลต าบลบางเดื่อ ที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า7 “เทศบาลมี
ภารกิจครอบคลุมหลายด้าน จึงท าให้ต้องจัดสรรงบประมาณไปด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ด้วย โดยในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล แต่ประชาชนเสนอเข้าแผนไว้ ทาง
เทศบาล ก็จะด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณลงมา และงบประมาณของเทศบาลก็ไม่เพียงพอ เพราะเป็นโครงการใหญ่  
แต่เป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เมื่อยังไม่สามารถด าเนินการได้ ประชาชนก็จะคิดว่า
เสนอไปแล้วไม่เห็นเทศบาลให้ความสนใจ จึงท าให้ไม่อยากเข้ามาร่วมเวทีประชุมประชาคมอีก” ซึ่ง
จากข้อมูลดังกล่าวตรงกับการให้ข้อมูลของประชาชนที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมที่ไม่เข้า
มาร่วมประชาคมว่า  “ไปเสนอโครงการอะไร ก็ไม่เคยได้สักที”   

2. โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชน ให้ข้อมู ลว่าเนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีสถานที่ในการท างานและเวลา
ท างานที่ไม่แน่นอน โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การก าหนดการประชาคมไม่ตรง
กับวันหยุดท างาน  ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคม   

                                           
6 นายวิทยา  มณีโชติ, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ,     

5 เมษายน 2559. 
7 นางพิมพ์ประไพ  ศักดิ์ธนา, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ส านักงานเทศบาลต าบล        

บางเดื่อ, 4 เมษายน  2559. 
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3. ประชาชนบางคนก็คิดว่าการจัดท าแผนไม่มีประโยชน์กับตนเองโดยตรง  โดยไม่ได้ให้
ความสนใจ ความส าคัญ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และวัตถุประสงค์  การจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีคืออะไร เป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบกับเขา ไม่อยากจะเข้าร่วม การท างานเป็นเรื่องส าคัญ
กว่า โดยกล่าวว่า “คนส่วนมาก ไม่เห็นประโยชน์ของการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผน พัฒนาสาม
ปี  เขาไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ คือ คนส่วนมากเห็นความส าคัญของ
ตนเองมากกว่า อะไรที่ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง ไม่มา ไม่ร่วม คิดแต่ว่า เสียเวลา”8     

4.  ประชาชนบางคนไม่ทราบการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากไม่ได้อยู่บ้าน ต้องออกไป
ประกอบอาชีพ ตั้งแต่ตอนเช้า กลับมาในตอนเย็น จึงท าให้ไม่ทราบว่าทางเทศบาลก าหนดการประชุม
ประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

5. ประชาชนบางคนคิดว่าถ้ามีของแจกฟรีจะเข้าร่วมการประชุม เช่น การให้ข้อมูลของ      
นายกฤษณะ กลิ่นมณี ซ่ึงมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วม
ประชุมประชาคมว่า9  “เรื่องวันเวลา เป็นเรื่องส าคัญ น่าจะจัดวันเสาร์-อาทิตย์ และถ้าเป็นไปได้
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะชอบของแจก เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชาคม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
8 นายชาญวิทย์   คุ้มบาง, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา , ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ,  

12 เมษายน  2559.12 เมษายน  2559 
9 นายกฤษณะ  กลิ่นมณี, สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา , ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ,  

8  เมษายน  2559. 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ

เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
  

 5.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการประชาคมจัดท าแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่เข้าร่วมใน
เวทีประชาคม ปัจจัยหลักคือ ประชาชนต้องการใช้โอกาสในเวทีประชาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และต้องการให้เทศบาลต าบลบางเดื่อได้
รับทราบ พร้อมทั้งน าปัญหาหรือความคิดเห็นของประชาชนไปด าเนินการแก้ไขหรือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี จึงกล่าวได้ว่าการจัดท าประชาคมของเทศบาลต าบลบางเดื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

5.1.2 กระบวนการขั้นตอนมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เทศบาลต าบลบางเดื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งประชาชนในต าบลบางเดื่อมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน  คือ  

5.1.2.1 ขั้นเตรียมการ ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก
ตัวแทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เทศบาลต าบลบางเดื่อ จะมีการให้ความรู้แก่
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ประชาชนเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ และการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ จากเวทีการประชุมประชาคมของ
แต่ละหมู่บ้าน โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจาก
มติที่ประชุมของเวทีประชาคมที่ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งโดยตรง 

 5.1.2.2 ขั้นจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เมื่อขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทน
เพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการจัดเวทีประชุม
ประชาคมเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน ขั้นตอนเวทีการประชุมประชาคมจึ งเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หากปราศจากการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลแล้ว แผนพัฒนาฯก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวทีประชาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลแล้ว จึงน าข้อมูลและแนวทางต่างๆเข้าสู่กระบวนการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาเทศบาลและพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือตกลงและรับทราบร่วมกันก่อนน าโครงการ/กิจกรรมมาบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาจะเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อนายกเทศมนตรีต าบล
บางเดื่อ เมื่อนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว เทศบาลก็จะ
ด าเนินการประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเทศบาลต าบลบางเดื่อได้ติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของ
เทศบาลต าบลบางเดื่อ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสียงตามสายทางหอกระจายข่าว  
รวมทั้งท าหนังสือแจ้งให้ผู้น าชุมชนรับทราบ 

 5.1.2.3 ขั้นหลังจัดท าแผนพัฒนาสามปี พบว่าประชาชนมีบทบาทการมีส่วนร่วมใน
ขั้นหลังจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนั้น ผ่านตัวแทนของตนที่ท าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

 5.1.3 ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี สรุปได้ 2  

ประเด็น คือ  
 5.1.3.1 ปัญหาจากตัวบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

(1) เวลาในการจัดท าประชาคมของเทศบาลต าบลบางเดื่อตรงกับเวลาท างาน
ของประชาชนส่วนใหญ่ของคนในพ้ืนที่ท าให้ประชาชนที่ต้องประกอบอาชีพในช่วงเวลาดังกล่าวไม่
สามารถเข้าร่วมประชาคมได้  

(2) ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นประโยชน์ของการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี และมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ 
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(3) การประชาสัมพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์ในเวลาท างาน ท าให้ประชาชน
ที่ออกไปประกอบอาชีพ ไม่สามารถทราบก าหนดการประชุมประชาคม ได้ 

 5.1.3.2 ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการ
จัดสรร เพ่ือแก้ไขปัญหา ความต้องการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเบื่อ
หน่ายในการเข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการในการพัฒนา เพราะเห็นว่าโครงการที่ตนเสนอไปนั้น
ไม่ได้รับการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ในทันที   

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ

เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ผลการศึกษาดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลบางเดื่อ ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มี
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
หรือวันที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน พร้อมทั้ งอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
ประชาคมแก่ประชาชน 

2. เทศบาลต าบลบางเดื่อ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้มากขึ้นในเรื่อง
ก าหนดการจัดประชาคมท าแผนพัฒนาสามปี การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง     

3. เทศบาลต าบลบางเดื่อ ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และบทบาทอ านาจหน้าที่ของ เทศบาล ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มดังกล่าวมีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมเสนอแนะ ฟังความคิดเห็น ร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น สร้างจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการวางแผนของประชาชน ไม่ใช่เป็นแผนของทางราชการ รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับควบคู่กันไปด้วย  พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากข้ึน 

4. ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งอาจเกิดจากความเบื่อหน่ายที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไร เทศบาลต าบลบางเดื่อ จึงต้องมีการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และชี้แจงเหตุผล กรณี
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โครงการที่ประชาชนเสนอผ่านเวทีประชาคมแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือสร้างเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมากขึ้น  

5. ผู้น าชุมชนควรเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน
กล่าวคือ หากเทศบาลต าบลมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมใด ๆ ก็ให้ผู้น าชุมชนไปเน้นย้ ากับ
ประชาชนให้รับทราบอีกครั้ง 
 6. เทศบาลต าบลบางเดื่อ ควรสร้างช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับ
ประชาชน พร้อมทั้งควรเร่งหาแนวทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนเพ่ือลด
ช่องว่างระหว่างกันและหากเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนแล้ว ประชาชนย่อมต้องการให้
ความร่วมมือต่อการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานต่างส าเร็จลุล่วงไปได้อย่าง
ราบรื่น 

7. เทศบาลต าบลบางเดื่อต้องด าเนินโครงการ กิจกรรมตามความต้องการและแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

8. เทศบาลต าบลบางเดื่อ ควรมีสิ่งจูงใจให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการประชุม
ประชาคม เช่น มีการแจกของ 
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สาธารณสุข, 2547. 
                . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527. 
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อรทัย ก๊กผล. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548. 
              . หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัด              

ส านักนายกรัฐมนตรี, 2551. 
              . คู่คิด คูมือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ส.เจริญการ

พิมพ์, 2552. 
อรทัย  ก๊กผล, และ ปรัชญา  ชีพเจริญรัตน์. การเมืองและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น. สารานุกรม

การปกครองท้องถิ่นไทย หมวด ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ธรรมดา
เพรส, 2547. 

                                               . การเมืองและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น . นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2547. 

อุดม  ทุมโฆสิต. การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว. กรุงเทพฯ:        
แซทโฟรฟ์พริ้นติ้ง, 2551. 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น: ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติ อันสืบเนื่องจากการ
ปกครองท้องถิ่นท่ีไม่เพียงพอ. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2543. 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
กุมลัคน์  ศรีกิจการ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.” การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546. 

จ านง  กรินทร์. “ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา.” การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัญฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 

จ าเริญ  แก้วมะไฟ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 
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ชยพล  โบราณมูล. “การศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2549. 

ชัยยุทธ  รัตนปทุมวรรณะ. “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคมบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. 

ทรงพล  ตุ้มทอง. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะ
กรณี : เทศบาลต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2542. 

ธวัช  เบญจาธิกุล. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชาวนาในการพัฒนา: หมู่บ้าน
ชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2527.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. 

นัยนา  ปานศาสตรา. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลในเขต อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2552. 

บัญชร แก้วส่อง. “รูปแบบสังคมจิตวิทยาส าหรับการอธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531. 

เบญจสิริ  นาอินทร์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลของเทศบาลต าบล
แม่สาย จังหวัดเชียงราย.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2548. 

ประทีป  เรืองมาลัย. “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทานของโครงการ
ชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน.” การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 

ประสิทธิ์  สินธุอุทัย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 



Ref. code: 25595803011153HWB

73 

พวงทอง โยธาใหญ่. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. 

มานพ  ฉวีรักษ์. “กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนศึกษา
กรณี:องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.” 
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546. 

วิชยานี  ชุมทอง. “การจัดท าแผนพัฒนาและโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 

วินัย  แช่มช้อย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 

สมชาติ  วุฒินันท์. “การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมา จังหวัดตาก.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ,2550. 

สุดาวรรณ์  มีบัว. “การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมต าบลในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. 

สายสุนีย์  ปวุฒินันท์. “ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมในโครงการบริหารคุณภาพท่ัว
ทั้งองค์กร ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2541. 

อัจฉรา  โพธิชัย. “กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี.”  
การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553. 

อดิสรณ์  ขัดสีใส. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 
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อนุภาพ  ถิรลาภ. “การวิเคราะห์เชิงสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท: 
ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาบริหารบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528. 

 
สัมภาษณ์ 

 
นางปราณี   ร่มโพธิ์. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 35/1 หมู่ที่ 1 ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี, 1 เมษายน  2559. 
นางประหยัด  กลิ่นอุบล. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 22 หมู่ที่  1 ต าบลบางเดื่อ  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 1 เมษายน  2559. 
นางสาวประไพศรี  สมใจ. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 37 หมู่ที่ 1 ต าบลบางเดื่อ  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 1 เมษายน  2559. 
นายวิชิต อิ่มศรี.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา,  บ้านเลขท่ี 32/2 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี, 8 เมษายน  2559. 
นายกฤษณะ  กลิ่นมณี.   สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 37 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเดื่อ 

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 8 เมษายน  2559. 
นายวีระ  มณีโชติ.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 30 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี, 8 เมษายน  2559. 
นางสาวกนิษฐา ค้าขาย. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี, 4 เมษายน  2559. 
นางมาลี  กระจับเงิน. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 30 หมู่ที่ 3  ต าบล 

บางเดื่อ  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน  2559. 
พันตรีดุษฎี  พิกุลทอง.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 88/52 หมู่ที่ 3 ต าบลบางเดื่อ  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 4 เมษายน  2559. 
นายเสน่ห์  อ่อนละมูล. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน  2559. 
นายแป้น    ทนขี้เหล็ก. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 149 หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดื่อ  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี.  5 เมษายน  2559. 
นายสนั่น  ร่วมใจ. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 148/1 หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน  2559. 
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นายบันเทิง  เศวตคชกุล.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 111/231  หมู่ที่ 5 ต าบล       
บางเดื่อ  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 7 เมษายน  2559. 

นายสุพจน์   จันทา.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 54 หมู่ที่ 5 ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 7 เมษายน  2559. 

นายนรินทร์  ปาละนันท์.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 30/49 หมู่ที่ 5 ต าบลบางเดื่อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 7 เมษายน  2559. 

นางบุญช่วย  ปานอู. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 19 หมู่ที่ 6 ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 11 เมษายน  2559. 

นางชุติมา   พรหมพิทักษ์. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 27/9 หมู่ที่ 6 ต าบลบางเดื่อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 11 เมษายน  2559. 

นางจารี   ยุวะเวช.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, หมู่ที่ 6  ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี, 11 เมษายน  2559. 

นางลิ้นจี่  สมรูป. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 46/2 หมู่ที่ 7 ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 12 เมษายน  2559. 

นายชาญวิทย์  คุ้มบาง.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, บ้านเลขท่ี 75 หมู่ที่ 7 ต าบล บางเดื่อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 12 เมษายน  2559. 

นอ.ไสว   สุขเนตร.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, หมู่ที่  7  ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี, 12 เมษายน  2559. 

พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559. 

นายวิทยา  มณีโชติ. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559. 

นางชลิดา  ผาสุขศรี.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559. 

นายชูชาติ  แมลงภู่.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559.  

นายนิพนธ์  ยุวเวช.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559.  

นางสร  ใจเอ้ือเฟ้ือ.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559.  
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นายชูศักดิ์  บัวสุวรรณ.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559.  

นางสาวทิพย์วรรณ  เย็นทรวง.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 5 เมษายน 2559.  

นางพิมพ์ประไพ  ศักดิ์ธนา. สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 4 เมษายน 2559. 

นางนัยนา  ภูสามารถ.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 19 เมษายน  2559. 

นางสาวนิภาวรรณ  เรืองฤทธิ์.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 19 เมษายน  2559. 

นางเสาวลี  ขันธ์จันทร์.  สัมภาษณ์โดย ธนจิรา พวงผกา, ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี, 20 เมษายน  2559. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางธนจิรา  พวงผกา  
 

วันเดือนปีเกิด วันที่ 18  ตุลาคม  2518  
 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  
  

ประสบการณ์ท างาน 2559 : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ 
2558 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
 

 
 




