
 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอนิ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
People’s Participation in Performance Procedure of the Three-Year 

Development Plan (2013-2015) of Wat Yom Sub-District Administration 
Organization at Bang Pa-In in Phranakhon Si Ayutthaya 

 
สิริรัตน์  ส ารวญ 

 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

Email : sheissirirat@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ 

2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล          

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม จ านวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้ใน   

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และ

เปรียบเทียบรายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า          

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนต าบล

วัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า    

ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมคิด และด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง และ      

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย และ 2) ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกนั 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาสามปี 
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 This research aimed to: 1) study people’s participation levels in the Three-year 
Development Plan (2013-2015) of Wat Yom Sub-district Administration Organization at Bang Pa-in in 
Phranakhon Si Ayutthaya ; and 2) compare the people’s participation levels in the Three-year 
Development Plan classified by personal factors. The samples were 339 people having right as 
electors in Wat Yom Sub-district Administration Organization area. The research instrument was         
a questionnaire. The statistical analysis was performed in terms of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and LSD. The statistical significance was set at .05.  The findings 
revealed as follows : 1) The people’s participation in performance procedure of the Three-year 
Development Plan was at moderate level as a whole; additionally, the participations were named 
respectively with the means from high to low levels when each one was considered: participation in 
performance, thinking, decision, and following up and assessment; and 2) differences in the people’s 
ages, level of education, occupations and income per month affected differences in their 
participation in performance procedure of the Three-year Development Plan (2013-2015) of Wat Yom 
Sub-district Administration Organization at Bang Pa-in in Phranakhon Si Ayutthaya. 
Keywords: Participation, The Three-year Development Plan 

 
1. บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่น
ดูแลจัดการปัญหาของตนเองในระดับท้องถิ่น ท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้ 
มาตรา 284 ก่อให้เกิดพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐ  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และในหมวด 2     
มาตรา 16 (1) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน [1] ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ระบุไว้ใน
หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนาซึ่งหมายความรวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีนั้น ต้องจัด

ประชุมประชาคมท้องถิ่น [2] เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่ งหมาย        
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลที่มีผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของตน และเหตุผลที่ประชาชนควรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในระดับท้องถิ่น คือประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
และในฐานะพลเมือง ประชาชนย่อมจะมีสิทธิ หน้าที่ใน
การร่วมกันก าหนดทิศทางของประเทศ หรือสังคมที่
ตนเองอาศัยอยู่  เพราะประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น     
ย่อมที่จะทราบและเข้าใจปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ดี ท าให้แนวทางการพัฒนาหรือโครงการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่นั้นๆ และโครงการต่างๆได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน
ท าให้ประชาชนและท้องถิ่นร่วมกันรับผิดชอบต่อผลของ
แผนหรือโครงการดังกล่าวร่วมกัน  
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 ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในกระบวนการปฏิบัติงานของ
แผนพัฒนาสามปี พบว่าในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    
ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม มีการเสนอ
โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในการประชุม
ประชาคมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วน
บุคคลและเจ้าของที่ดินไม่ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน 
เมื่อถึงขั้นตอนด าเนินโครงการเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม
มอบให้เป็นของสาธารณประโยชน์ จึงท าให้เสียโอกาสใน
การน างบประมาณที่ตั้งไว้ไปใช้เพื่อด าเนินโครงการพัฒนา
อื่น ๆ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการ
ประชุมประชาคมเพื่อจัดแผนพัฒนาสามปี    
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา   
สามปี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา
สามปี  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม และเพื่ อ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี ยังผลให้
แผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กร ะ บ วนก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ของ แ ผ น พัฒน า ส า ม ปี          
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่ อ เปรี ยบเทียบระดับการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม จ านวน 
2,209 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 339 
คน โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่     
[3] วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และ
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .95 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา  สามปี (พ.ศ. 
2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบล   วัดยม อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 24 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน 
แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา   
สามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนต าบล    
วัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
Deviation) ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย ค่ า ส ถิ ติ ที  ( t-test) ,        
การทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบ
รายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธแีอลเอสดี (LSD) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปี
ขึ้นไป มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพอ่ืนๆ และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท 
4.2 ข้อมูล ด้านการมี ส่ วน ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
 การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง          

(X  = 2.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้ านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ ( X  = 3.24) ด้านการมีส่วนร่วมคิด             
(X = 2.92) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ( X = 2.81) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม

และประเมินผล (X = 2.26) 
 
4.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบล
วัดยม  
 ประชาชนที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น  มี ส่ วนร่ วม ใน
กร ะ บ วนก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ของ แ ผ น พัฒน า ส า ม ปี          
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และประชาชน        
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ งานของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดยม รายด้านแตกต่างกัน 
 

5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการมีส่ วนร่ วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 

2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ที่ได้จากเครื่องมอื
การศึกษาค้นคว้า มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558)  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมคิด และด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการมีส่วนร่วม
ติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะขาดการขัดเกลาทางการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น า
เท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะของประชาธิปไตยแบบตวัแทน คือ
มอบอ านาจให้แก่ผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปท าหน้าที่เป็น     
ผู้ตัดสินใจและแก้ปัญหาแทนตน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ   
มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประเทศไทยไม่มีการให้การศึกษาทางการเมืองโดยบรรจุ
ลงในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่จึง         
ขาดความรู้เรื่องสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ตามพระราชบัญญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ         
พ.ศ. 2540 ตัวอย่างเช่น สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง [4] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนา
ง่ัว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลนาง่ัว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการ    
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และ
ด้านการมีส่ วนร่ วมในการประเมินผล  ตามล าดับ 
ผลการวิ จั ยครั้ ง นี้ จึ ง ช่ วยยืนยัน  ผลการวิ จั ยของ       
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง   
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 5.2 ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี          
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน 
เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  
  5.2.1ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 
2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยมไม่แตกต่าง ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ได้ประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแผนพัฒนาสามปีอย่างทั่วถึงโดยใช้สื่อเสียงตามสาย 
และท าหนังสือขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยมให้ประชาสัมพันธ์ เ ชิญชวน
ประชาชนให้เข้าร่วมประชุมประชาคม สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศิริ หอมวัฒนา [5] ได้วิจัยเรื่องการ       
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555-
2557) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ าเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ า เภอผักไห่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน  
  5.2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 
2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ด้านการมีส่วน
ร่วมด าเนินการ แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องผลการวิจัยของ 
วิศาสตร์ สืบชมพู [6] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เกาะแก ้ว  อ า เภอเสลภ ูม ิ จ ังหว ัด ร ้อย เอ ็ด 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมของประชาคมในการด า เน ินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จ ังหวัด
ร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบ รายคู่ โดยการ
ทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 50 
ป ีขึ ้น ไป  ม ีส ่วนร ่วมด ้านการด า เน ินกา รมากกว ่า 

ประชาชนที่มีอายุ 18 – 29 ปี 30 – 39 ปี และอายุ 40 
– 49 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุของวัยท างาน ยังต้องใช้เวลาส่วน
ใหญ่ ในการประกอบอาชีพ 
  5.2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน       
มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้าน
การมีส ่วนร่วมด า เนินการ และด้านการมีส ่วนร่วม
ติดตามและประเมินผล แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริ หอมวัฒนา [5] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่
มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่ วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ า เภอผักไห่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ 
โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี  พบว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา มีส่วนร่วมด้านการคิด
และด้านการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่า ท าให้มีความสามารถในการวิเคราะห์
สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข ตลอดจน
ตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการได้มากกว่า 
  5.2.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 
2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยมด้านการมีส่วน   
ร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิศาสตร์    
สืบชมพู [6] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
อ า เภอเสลภูมิ  จั งหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาคมที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอ
สดี พบว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท มีส่วนร่วม
ด้านการคิด ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ และ
ด้านการติดตามและประเมินผลน้อยกว่าประชาชนที่
ประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท ไม่สามารถลางานมาเข้าร่วมได้  
  5.2.5 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม    
ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และ
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา วีรยางกูร [7] ได้วิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มี
รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน 
เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี 
พบว่ าประชาชนที่ มี ร าย ได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อนไม่ เ กิ น      
5,000 บาท มีส่วนร่วมด้านการคิด ด้านการตัดสินใจ และ
ด้านการติดตามและประเมินผลน้อยกว่าประชาชนที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง  
ปากท้อง การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เป็นหลัก       
จึงมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ/
กิจกรรม การจัดล าดับความส าคัญของโครงการและการ
ตัดสินใจเลือกโครงการ  ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลน้อย 

 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
 6.1.1 ด้านการมีส่วนร่วมคิด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ัวไป หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ตลอดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นร่วมกัน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการทุกโครงการ  
 6.1.2 ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควร ช้ีแจงให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์/แนวทาง    
การพัฒนามากขึ้น โดยใช้เอกสารช้ีแจงรายละเอียด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
วัดยม ประกอบด้วยด้านใดบ้าง และภายใต้ยุทธศาสตร์
แต่ละด้านมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร  เพื่อให้ประชาชน
มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์/แนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของท้องถิ่น
มากกว่าท่ีผ่านมา ซึ่งให้ความส าคัญเพียงยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเท่าน้ัน 
 6.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรเ ชิญชวน
ประชาชนให้มีส่วนร่วมด าเนินการ โดยใช้สื่อเสียงตาม
สายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีความพร้อมที่จะ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง สมัครเป็น
คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
คณะกรรมการตรวจรับการจ้ า ง  คณะกรรมการ          
จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนให้ความรู้และสร้าง    
ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
เพื่อจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆมากขึ้น 
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 6.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี 
โดยใช้สื่อเสียงตามสาย หรือท าหนังสือเชิญตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล โดยแสดงความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 6.1.5 การหาแนวทางให้ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 50 ปี 
ซึ่งอยู่ในวัยท างาน มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแผนพัฒนาสามปีเพิ่มขึ้น ดังนี ้
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรจัดประชาคมใน
วันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือวันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงเวลา
หลังเลิกงาน เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้
ประชาชนท่ีมีอายุต่ ากว่า 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท างาน มีส่วน
ร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี
เพิ่มขึ้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรจัดหน่วย
เคลื่อนที่ควบคู่กับการจัดประชาคม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนสนใจและเข้าร่วมประชาคมเพิ่มขึ้น โดยหน่วย
เคลื่อนที่นั้นให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น       
การให้บริการช าระค่าน้ าประปา/ค่าขยะ การรับค าร้อง 
การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี 
เป็นต้น  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติ งานของ
แผนพัฒนาสามปี  
 6.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 
 6.2.3 ควรเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี กับ
หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในพื้นที่
ใกล้เคียง 
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