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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาในครั้งนี้เปน็การวิจัย

เชิงผสมผสาน (Mixed Research Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยศึกษาจากประชากร ได้แก ่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 380 คน และ กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ อันประกอบด้วย องค์กรและบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

 ระดับการมีส่วนรว่มของประชาชนพบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับสูงที่สุด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การไดร้ับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการประเมินผลได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยส่วน

บุคคลและปัจจัยเชิงโครงสร้างส่งผลตอ่ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาท้องถิ่นอย่ายั่งยืน 

1 บทความเรียงจากการค้นควา้อิสระเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น) มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 
3 ประธานกรรมการการค้นคว้าอิสระ 
4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 



บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนปัจจุบันในระดับนานาชาติและระดับประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทุกกระบวนการ โดยการมีส่วนร่วมนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน

พัฒนาหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำนโยบายนับว่าเป็นรูปแบบที่สามารถสะท้อนองค์ประกอบสำคัญ

ของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะ แนวความคิดและข้อเสนอแนะที่มาจากประชาชนในขั้นแรก ก่อนไปสู่กระบวนการ

ตัดสินใจเพื่อนำนโยบายหรือแผนงานไปปฏิบัติใช้นั้น มีรากกฐานจากความต้องการและสภาพปัญหาที่มาจากประชาชนโดย

แท้จริง ดังนั้นจึงทำให้โครงการหรือนโยบายการพัฒนามีทิศทางที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน กล่าวคือการพัฒนานั้นจะสามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างตรงประเด็น ในขณะเดียวกันก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด จึงเปน็ขอ้ประจักษ์ได้ว่าการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอันมีผลกระทบกับตนและชุมชน สามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญในการ

ขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน

พัฒนาท้องถิ่น ยังเป็นการชี้ให้ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอื่น เช่น การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลนั้น อาจจะจำกัดให้กับกลุ่มคนใน

วงแคบๆ มากกว่าจะเป็นการมสี่วนรวมของสาธารณะ  

 ในบริบทของประเทศไทยได้มีการบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลากหลายรูปแบบ อันจะเห็นได้จาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

(ส.ส.ร.) นั้น มีการกำหนดกรอบแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ไว้ 4 กรอบด้วยกัน หนึ่งในนั้นได้ให้

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองของชาติ ได้แก่ สิทธิอันชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น การคัดค้าน การวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งการกดดันทางการเมืองในนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานอัน

ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  จากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา จนถึงในฉบับ

ปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นยังคงเป็นกรอบ ที่คำนึงถึงสิทธิพื้นฐานอันชอบธรรมของพลเมืองและเป็นหน้าที่ของ

พลเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย  

 จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่าโดยส่วน

ใหญ่เป็นการหาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังขาดมิติการวิเคราะห์

ระบบโครงสรา้ง เช่น กฎหมาย กระบวนการ และการบริหารราชการแบบการมสี่วนร่วม รวมถึงการวิเคราะห์ของงานวิจัยที่

ผ่านมามิได้ คำนึงถึงว่าการมีส่วนร่วมนั้นครอบคลุมคนที่กลุ่มที่มีความหลายหลาย และสภาพการณ์เปดิโอกาสให้คนเข้าร่วม

อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าการมสี่วนร่วมเกิดขึ้นจริง หรือหากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะอยู่ในระดับที่สูง แต่ก็อาจเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นการเข้าร่วมของบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ทำให้ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพียงเอื้อประโยชน์ให้เพียงคนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งความคาดหวังของการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา

ที่มาจากประชาชนเพื่อประชาชน อาจกลับกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านสังคม

และเศรษฐกิจ  

 ดังนั้น การวิจัยนี้จึงจะมุ่งศึกษาปัจจัยสำคัญสองปัจจัยอันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชน 

ได้แก่ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล โครงสร้างสภาพการณ์ และเงื่อนภายในของชุมชน

ท้องถิ่น และปัจจัยภายนอก (External Factor) คือ โครงสร้างทางการเมือง แนวทางการบริหารราชการของท้องถิ่นแบบมี

ส่วนร่วม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวสามารถทำให้ทราบถึง



ระดับการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 4 มิติ คือ การมสี่วนร่วมในการวางแผน การมี

ส่วนร่วมในการดำเนินการ การมสี่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมในการติดตามประเมินผล รวมถึง

สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผน เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบ แนวทาง 

เครื่องมือ และนวัตกรรมทั่วถึง ในการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคน  

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเวียง 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล

เมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 3. เพื่อพัฒนาแนวทางและนวัตกรรมทั่วถึงในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน

พัฒนาท้องถิ่น  

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงกฎหมาย บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ประเด็นที่ได้ให้ความสนใจในการวิจัย

คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ทั้งนี้ปจัจัยที่เกี่ยวขอ้งอาจเป็นไปได้

ทั้งแนวทางที่เป็นด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและจำกัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัด

ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ดังนั้นการศึกษาจึงมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรที่สำคัญสองตัวแปร คือ 1.) ตัวแปรอิสระได้แก่ คุณลักษณะและปัจจัยส่วน

บุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเขา้ถึงข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการจัดทำแผนโดยเลือกใช้แนวคิดตัวบ่งชี้ในการวัดระดับการมีส่วนร่วม (Cohen and Uphoff, 1980) ในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบพิจารณาได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมปฎิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผล

ประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 2.) ตัวแปรตาม ได้แก่ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามตัวบ่งชี้

การวัดระดับการมีส่วนรว่มเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนารูปแบบเครื่องมือที่จะชว่ยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่

เพียงแต่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่วิธีการและรูปแบบของการมีส่วนร่วมจะ

ต้องครอบคลุมของคนทุกกลุ่มในพื้นที่  

2. ขอบเขตเชิงพื้นที่  

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง ตำบลเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งประกอบไปด้วย จำนวน

หมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านหัวสะพาน บ้านดอนเหรียง บา้นควนบก  บ้านควน บา้นไร่ใต้ บา้นทุ่งกรูด 

บ้านเวียง บ้านคลองตาล บ้านหนองโสน บ้านคลองเสียว 

3. ขอบเขตด้านประชากร  



 1.) ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง ตำบลเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีจำนวนประชากร

ทั้งหมด 7,670 คน (แบ่งเป็นชาย 3,759 คน และหญิง 3,911 คน) โดยขนาดของกลุ่มประชากรจะคำนวณจากสูตรของ Taro 

Yamane กำหนดให้มีความคาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% ได้จำนวนกลุ่มประชากร 380 คน โดยการ

วิจัยครั้งนี้จะไม่กำหนดอายุของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 2.) องค์กรและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561)  อันได้แก่ บุคคลากรและผู้บริหาร

องค์การปกครองส่วท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน เปน็ต้น 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Participation) อาจหมายความได้ โดยแบบกว้างๆ คือ 

กระบวนการที่ความกังวลของสาธารณะ ความตอ้งการ และคุณค่า ถูกรวมเข้าด้วยกันในกระบวนการตัดสินใจ (Decision-

making) การมสี่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดขึ้นไดห้ลายที่ และมีรูปแบบที่หลากหลาย (Nabatchi, 2011) โดยหาก

กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ยังมีคำที่ใช้เรียกอีกหลากหลาย เชน่ "civic engagement," "public participation", 

"community participation", "citizen contract", "resident participation" (Shipley & Utz, 2012) 

 รูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชน 

 Cohen and Uphoff (1980 : อ้างถึงใน ลดา เสรีเรืองยุทธ. 2553:21) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ 4 แบบ โดย

การมีส่วนรว่มขั้นตอนแรกคือในขั้นตอนการตัดสินใจ แต่มิได้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้เพียงขั้นตอนเดียวเทา่นั้น แต่การมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจจะต้องดำเนินควบคูไ่ปกับการปฎิบัติการดว้ย ในเชิงการจัดการหรือการกำหนดกิจกรรมพัฒนา นอกจากนี้

การมีส่วนรว่มของประชาชนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชน ในเรื่องของผลประโยชน์และ การติดตามและประเมินผล

ในกิจกรรมด้วย ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนไว้ดังนี้  

 1. การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) เปน็การมีส่วนร่วมที่เปน็การแสดงออกด้านความคิดเกี่ยวกับ

การจัดระบบ หรือกำหนดระบบของโครงการเป็นการประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่จะสามารถเปน็ไปไดที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อ

การพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และสาเหตุของปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังแบ่งย่อยออกเปน็ 3 ส่วน ได้แก ่การมสี่วน

ร่วมในขั้นตน้ (Initial decision) เป็นการคน้หาความตอ้งการที่แทจ้ริงซึ่งเปน็วิธีการที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมของโครงการ การมี

ส่วนร่วมในข้ันเตรียมการ (Ongoing decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแกป้ัญหา รวมทั้งลำดับความสำคัญของ

โครงการที่จะต้องดำเนินการ การมีส่วนรว่มในขั้นการตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation decision) เปน็การหาบุคลากรเข้ามา

ปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันตามประเพณี เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเป็น

สมาชิกร่วมดำเนินการ คัดเลือกผู้นำและการสรา้งพลังอำนาจให้แก่องคก์ร 

 2. การมสี่วนร่วมในการปฎิบัติการ (Implementation) เป็นการดำเนินงานตามโครงการและแผนงานและเป็นการ

ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏในขั้นตอนนี้ยังแบ่งออกเปน็ 3 ส่วนคือ การมสี่วนร่วม

ในการสนับสนุนทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่การมีส่วนร่วมสละแรงกายการสละเงินการให้วัสดุอุปกรณ์และ

การให้คำแนะนำซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน 

(Administration and Coordination) จะมสี่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ การฝึกอบรม ผู้ที่จะเข้า

ปฎิบัติในโครงการหรือการให้คำปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและเป็นผู้ประสานงานในโครงการด้วย การมสี่วนร่วม

ในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการมักพบว่ามีลักษณะเป็นการบังคับให้เข้าปฎิบัติในโครงการมากที่สุดการมีส่วนร่วมโดยการ



บังคับให้ปฏิบัติจะแตกต่างจากการให้ความร่วมมือ เพราะการบังคับให้ทำนั้น ผลประโยชน์จะไม่ใชส่ิ่งที่สำคัญ แต่ถ้าเปน็การมี

ส่วนร่วมดว้ยความเต็มใจนั้นจะมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกิดการมีส่วนร่วม  

 3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์(Benefits) ยังแบ่งออกเปน็ 3 ส่วน คือ  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Material 

benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตรายได้ หรือ ทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social 

benefits) ได้แก่ผลประโยชนท์ี่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น การเพิ่ม

คุณภาพชีวิต การเกิดระบบน้ำประปา เป็นต้น การมสี่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal benefits) ได้แก่ ความ

นับถือตนเอง (Self-Esteem) พลังอำนาจทางการเมือง (Political power) ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ (Sense of 

efficacy) 

 4. การมสี่วนรว่มในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมสี่วนร่วมในการวัดผล และวิเคราะห์ผลของการ

ดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพื่อหาแนว ทางแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วน

ร่วมในขั้นส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าว จะเป็นของเจา้หนา้ที่ภาครัฐโดยจะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที่จัดสรรนั้นนำไป

ใช้อย่างไร บางกรณีแม้แต่เจ้าหน้าที่เองยัง ไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว การมสี่วนร่วมในโครงการพัฒนาหรือ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ทฤษฎีบันไดระดับการมีส่วนร่วมของ Arnstien, 1969 และ International Association for Public 

Participation (IAP2)  ที่ชี้ให้เห็นว่าหลักการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นสามารถแบ่งได้หลายวิธีและหลาย

ระดับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่งโดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการที่รัฐหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจยอมให้

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานั้นนั้นมากน้อยเพียงใด ด้วย

ความสัมพันธร์ะหว่างอำนาจการตัดสินใจของรัฐจะแปรผกผันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถ้าประชาชนมีอิทธิพล

อำนาจต่อรองในกระบวนการมสี่วนร่วมมากรัฐก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจที่ลดลง (Arnstien, 1969 อ้างอิงใน จุฑารัตน์ ชม

พันธ์, 2555)  

 ในทฤษฎีขั้นบันไดของ Arnstien, 1969 ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะเป็นขันบันได (Participation 

leader)  8 ขั้น ซึ่งเป็นการมองความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมในแง่ การมีอำนาจในการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งมีพิสัยของ

ความเข้มตังแต่การไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยไปจนถึง การมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ การวัดความมีส่วนร่วมของ 

Arnstein ที่แบ่งออกเป็น 8 ขั้น ได้แก่ ขั้นระดับความถูกจัดการได้ (Manipulation) ขั้นบำบัดรักษา (Therapy) ขั้นรับฟัง

ข่าวสาร (Informing) ขั้นปรึกษา (Consultation) ขั้นปลอบใจ (Placation) ขั้นเปน็หุ้นส่วน (Partnership) ขั้นใชอ้ำนาจผ่าน

ตัวแทน (Delegated Power) ขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 

 แนวความคิดของสถาบัน International Association for Public Participation (IAP2) ซึ่งเปน็องค์กรระดับ

นานาชาติที่มีตัวแทนจากประเทศทั่วโลก โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยแนวคิดนี้

สามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมกับภาค

รัฐ ในการดำเนินนโยบายและการดำเนินกิจกรรมของภาครัฐ ได้แบ่งระดับและอธิบายลักษณะของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเปน็ 5 ระดับ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (Inform) การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น 

(Consult) การมสี่วนร่วมในระดับการเข้ามามีบทบาท (Involve) การมสี่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 

และ การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน (Empower) 



แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนา เพราะเปน็การนำปญัหาความต้องการของท้องถิ่นมา

พิจารณาและวิเคราะห์  เพื่อมากำหนดจุดมุ่งหมาย   ภารกิจ   และแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ   การจัดลำดับความ

สำคัญของปัญหา   โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้อง

ถิ่นนั้นจะช่วยให้การกำหนดแผนงานโครงการของท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกัน และสนองตอบต่อปญัหาความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งยังเป็นเครื่องมือการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นกลไกตรวจสอบการปฏิบัติขององคก์รว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ประเภทของการวางแผน 

1. การวางแผนจากบนลงมา (Top-Down Planing) แนวคิดการวางแผนจากบนลงมาเป็นการวางแผนหรือกำหนด

นโยบายจากหน่วยงานระดับสูงลงมา แล้วให้หน่วยงานระดับต่ำกว่ารับไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การ

วางแผนแบบลักษณะนี้ จะใช้ Macro Data มาประกอบ ซึ่งเป็นการนำวิชาการลงทุนไปสู่ชุมชนให้ประชาชนยอมรับ

นวัตกรรมใหม่ๆ (เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2527) 

2. การวางแผนจากระดับล่าง (Bottom-Up Planing) แนวคิดการวางแผนจากระดับล่าง เปน็ไปตามแนวทางที่จะให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับการวางแผนจากระดับบน คือแนวคิดในการวางแผนจากระดับล่างนี้จะ

ทำให้ประชาชนมีเสียง ในการแสดงออกเพื่อหาแนวทางแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หรือสร้างกิจกรรมและโครงการ

ในการตอบสนองต่อการพัฒนาด้านตา่งๆ ของชุมชน ในการวางแผนจากระดับล่างของท้องถิ่นจะเริ่มต้นจากการกำหนด

ขอบเขตของปัญหา (Problem Identification) โดยประชาชนในชุมชนร่วมกัน และแสวงหาคำตอบในการแก้ไขปัญหา

หรือเสนอวิธีการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Solution Seeking) (ดิเรก ฤกษส์าหร่าย, 2527)   

 จุดประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 Strauss C.R. (1976) อธิบายว่าแผนพัฒนานั้นส่วนหนึ่งมีเพื่อจุดประสงค์ คือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public 

interests) นั่นก็คือประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชนทั้งหลายในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของคน

ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ โดยประโยชน์สาธารณะจะครอบคลุมเรื่องเกี่ยว

กับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้ความสะดวกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เช่น โครงสร้างขั้นพื้นฐานต่าง ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ถนน การศึกษา การรักษาพยาบาล การปกป้องดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน้ำ  

 เมื่อดูจากจุดประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นก็เพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา แต่การพัฒนานั้นก็ไม่สามารถอธิบาย

ผ่านมิติใดมิติหนึ่งได้ เช่นในอดีตมักจะอธิบายการพัฒนาว่าคือการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาในแนวทางดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลย์และความไม่เท่าเทียมของการพัฒนา เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการ

พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Development) ซึ่งมีมิติที่เกี่ยวขอ้งกับการ

พัฒนาที่ใช้คนเป็นศูนย์กลางนี้มีหลากหลายด้านด้วยกัน แนวคิดที่สอดคล้องกับการใช้คนเป็นศูนย์กลางเช่นการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนที่มีเป้าหมายการพัฒนาถึง17 เป้าหมายด้วยกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาจะต้องประกอบไปด้วยหลายๆด้านพร้อมๆกัน  

แนวคิดการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม  

 แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารของภาครัฐใน

ปัจจุบัน โดยระดับนานาชาติทั้งในประเทศที่พัฒนาและ และประเทศที่กำลังพัฒนา มีวาระชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ

แบบมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (Participatory and Good Governance) (Gilman 2012; Lerner 2012; 



Sintomer et al. 2010; Sintomer, Traub-Merz, and Herzberg 2013 อ้างอิงจาก Musadat.A, 2019) อันเสริมสร้างให้

เกิดประชาธิปไตย  

 Smith (2009) ได้เสนอเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และการบริหารของภาครัฐ โดยได้ศึกษาจากการเปรียบเทียบเครื่องมือที่เรียกว่า 

นวัตกรรมทางประชาธิปไตย (Democratic Innovation) 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ สมัชชาประชาคม (Popular assembly) 

การส่งผู้แทนภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซึ่งผู้แทนนี้ถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองหรือชุมชน 

(Mini-publics) การออกกฏหมายโดยประชามติ (Direct legislation) และนวัตกรรมการมีส่วนร่วมผ่านการใชข้้อมูลและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร  (Participatory innovation) โดย Smith ได้เสนอว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติตามแนวทาง

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนั้น ประการแรกองค์กรนั้นไม่เพียงแต่ให้โอกาสและพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เท่านั้น แต่องค์กรที่มีการบริหารงานภาครัฐแบบมสี่วนร่วมจำเป็นต้องมีวิธีการกระตุ้นและชักจูงกลุ่มประชากรที่ถูกกีดกันหรือ

ไม่เข้าร่วม (Excluded groups) โดยไม่ว่าจะมาจากเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ ให้เข้ามามีส่วนร่วม การปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้การมี

ส่วนร่วมเป็นการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม (Inclusiveness) อันจะนำประโยชน์สู่ทุกกลุ่มคน ในการศึกษาครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า

ถึงแม้จะมีการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นแต่นั่นอาจจะเป็นการมีส่วนร่วมของคนเฉพาะกลุ่มทำให้เกิดการควบคุมทิศทาง

ของนโยบายหรือการบริหารงานภาครัฐของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมที่แท้จริงจะต้องพิจารณาว่า

ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด (Popular Control) หรือดวู่าองค์กรนั้นให้พื้นที่และอำนาจแก่ประชาชน

ในขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ (Decision-making process) อย่างไร อีกประการคือการให้ความสำคัญกับประชาชน ว่า

ประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจอันอยู่บนพื้นฐานของความรู้หรือความรู้เชิงเทคนิค เชิงวิชาการหรือไม่ (Considered 

judgement, decision based on technical knowledge) และสุดทา้ยการบริหารภาครัฐอย่างมีส่วนร่วมจำเปน็ต้องมี

ความโปร่งใส (Transparency) ทั้งกระบวนการและขั้นตอนของการตัดสินใจ   

 นอกจากนี้นักวิชาการไทยหลายท่านได้ให้ความหมายหรือคำนิยามของ “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Governance)” ไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน  เชน่ อรพินท์ สพโชคชัย ให้ความหมายว่า “การบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม” หมายถึงการจัดระบบการบริหารราชการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสร้างของ การตัดสินใจ

ในการบริหารราชการ ให้เป็นระบบที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในพันธกิจขององค์กรภาค

รัฐมากขึ้น องค์กรภาครัฐที่มีระบบ การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วมจะดาเนินการให้บริการสาธารณะและการตัดสินใจ เชิง

นโยบายในมิติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นความเปิดเผยและโปร่งใส ให้ความสำคัญในการพัฒนาและ

สรรหาข้าราชการและบุคลากรทุกระดับ โดยยึดถือปรัชญาการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นบุคลากรที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

คือ มีจิตสาธารณะ มีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็น

ของประชาชน และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 โดยแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ อีก เช่น หลักธรรมาภิบาลและ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ค่า

นิยมประชาธิปไตย (Democratic value) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล

เมืองเวียง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น อันได้แก่ การมี

ส่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมปฏิบัติดำเนินการ การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมสี่วนร่วมในการติดตาม



และประเมินผล โดยได้ทำการศึกษาจากตัวแปรอิสระสองตัวแปร คือ ปจัจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล

เมืองเวียง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง คือ การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม ว่าอยู่ในระดับใด รวมถึงปัจจัยใดทีส่่งผลต่อระดับ

การมีส่วนรว่มในด้านต่างๆข้างต้น เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาเป็นแนวทาง รูปแบบ และนวัตกรรมทั่วถึงในการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วิธีการดำเนินการวิจัย   

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Research Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล

ในสองรูปแบบ คือ แบบสอบถาม (Questionaire) และ การสัมภาษณ์เป็นแบบการสัมภาษณ์กึ่งมีคำถามที่แน่นอน (Semi-

Structured Interview) อันเป็นข้อมูลปฐมภูมิ นอกจากนี้ยังใช้กฎหมาย เอกสารทางราชการ และการศึกษาแนวคิด และ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบข้อมูลในการออกแบบวิธีการวิจัย และการวิเคราะห์ผลของข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.) กลุ่มตัวอย่าง : ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีจำนวน

ประชากรทั้งหมด 7,670 คน (แบ่งเป็นชาย 3,759 คน และหญิง 3,911 คน) จะใชว้ิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนของการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจะคำนวณจากสูตรของ Taro 

Yamane (1973, p.125) กำหนดให้มีความคาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%  ได้จำนวนกลุ่มประชากร 

380 คน  



2.) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ : องคก์รและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น โดยอ้างอิงตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันได้แก่ คณะ

กรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลุม่ตัวอย่างประชากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ที่ใช้ในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 

Research Method) จำนวน 12 คน 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.33 หากจำแนกตามอายุ พบว่า 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-60 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 214 คน คิดเปน็ร้อยละ 

56.33 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียงพบว่ามีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 45.66 และประชากรกลุ่มตัวอย่า มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด โดยหากพิจรณาด้านรายได้พบว่า

ประชากรที่ทำการศึกษามีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทจำนวนมากที่สุด 

ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีคะแนนเฉลี่ย (x)̄ อยู่ที่ 2.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์รอยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติการ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย (x)̄ อยู่ที่ 2.56 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเด็น
ระดับการมีส่วนร่วม

x ̄ S.D. ความหมาย

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2.35 1.45 น้อย

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 2.56 1.32 มาก

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.79 1.41 มากที่สุด

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.31 1.33 น้อย

รวมเฉลี่ย 2.75 1.37 มาก



ตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยมีคะแนนเฉลี่ย  (x)̄ อยู่ที่ 2.35. และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับน้อยที่สุดคือด้านการมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลโดยมีคะแนนเฉลี่ย (x)̄ อยู่ที่ 2.31   

 จากการวัดระดับการมีส่วนร่วมของระชาชนตามตัวบ่งชี้ของ Cohen and Uphoff (1980) ชี้ให้เห็นว่าด้านการร่วม

รับผลประโยชน์มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x ̄ = 3.79) แต่หากพิจารณาถึงคุณสมบัติของการร่วมรับผลประโยชน์เปน็รายข้อ

พบว่ามีความไม่สมดุลย์ของการพัฒนาในด้านต่างๆ  จากการวัดระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในประเด็นการมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์ในโครงการในรูปแบบผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social 

benefits) ได้แก่ผลประโยชนท์ี่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น การเพิ่ม

คุณภาพชีวิต ระบบน้ำประปา เป็นตน้มากที่สุด (x ̄ = 3.93) ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับการได้

รับผลประโยชน์ในรูปแบบของวัตถุ (Material Benefits) เช่น การมสี่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มรายได้ หรือการ

เพิ่มทรัพย์สิน จากข้อค้นพบดังกล่าวก็สามารถเห็นโอกาสในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ของชุมชน ให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการไดร้ับประโยชน์ในด้านนี้มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด (x ̄= 3.93) 

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรสองกลุ่มคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียงและหน่วยงานบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน

พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถนำมาสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 2 ด้านได้ดังนี้  

 ปัจจัยที่เปน็ข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1. ขอ้จำกัดด้านเวลา ข้อจำกัดด้านเวลาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านของประชาชนในท้องถิ่นและด้านการดำเนิน

งานของเทศบาลตำบลเมืองเวียง ซึ่งอธิบายได้จากในขั้นตอนการจัดทำประชาคมชุมชนเพื่อทำแผนชุมชน อันเป็นพื้นที่และ

โอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการรวมถึงเสนอวิธีการดำเนินงานและโครงการที่ประชาชนคิดว่ามีความ

จำเป็นเพื่อดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในดา้นตา่งๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่า

ในการเข้าร่วมประชุมชุมชนแต่ละครั้งประชาชนเข้าร่วมไม่ถึงถึงจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมี

เหตุผลจากความไม่สะดวกของช่วงเวลาในการเข้าร่วม เนื่องจากระยะเวลาทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเวียงมี

จำกัด ทำให้การจัดกิจกรรมจึงเปน็ไปในรูปแบบการประชุมประชาคม ที่จัดเพียงระยะเวลาอันสั้น และไม่มีการทบทวนแผน

ร่วมกับประชาชน (Consult) ก่อนอนุมิติแผนเพื่อนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

 2. ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล พบว่าไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนขาดความ

เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการติดต่อ

สื่อสารระหว่างประประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์การวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนชี้ให้

เห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าประเด็น

การมีส่วนรว่มของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับที่น้อยในข้อคำถามที่เกี่ยวขอ้งกับประเด็นช่อง

ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น เช่น การเสดงความคิดเห็น คำแนะนำหรือ

การทักท้วงต่อการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการของเทศบาลตำบลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เขียนคำร้อง ทำหนังสือแจ้ง หรือ

ติดต่อด้วยตนเอง รวมถึงโอกาสขอดูข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมื่อเห็นว่าการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม่โปร่งใส มี

ส่วนร่วมในการพิจารณาตรวจสอบ ทบทวนและแก้ไขโครงการ ก่อนบรรจุเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประเด็นเหล่านี้เหล่านี้

ล้วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาลตำบลทั้งสิ้น ประกอบกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ



ประชาชน ก็มีระบุว่าไม่มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางเทศบาลตำบลโดยตรง ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวยังมีรูปแบบการ

ความสัมพันธใ์นแนวดิ่ง (Vertical Relations) คือเทศบาลตำบล ประสานงานผ่านผู้ใหญ่บา้น แล้วผู้ใหญบ่้านจึงประสานกับ

ประชาชน   

 3. การขาดความตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่อยูใ่นความสนใจ เงื่อนไขด้านอายุโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่เห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชนขาดความกล้าในการเป็นผู้นำ (Leadership) ในการทำกิจกรรม 

เป็นต้น รวมถึงบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความสนใจ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติโครงการให้ได้ดีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนนี้พบว่าประชาชนไม่ทราบกระบวนการในการเข้าไปมีส่วน

ร่วมเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าใจว่าตนไม่มีอำนาจเพียงพอในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมต่อกระบวนการประเมินผล นอกจากนี้ทัศนะคติเกี่ยวกับความสามารถของประชาชนพบว่าประชาชนเห็นว่า

ตนไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการเข้าร่วมกระบวนการประเมินผล 

 4. ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบ กรณีการมผีู้แทนประชาสังคม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ก็เป็น

ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการประเมินผลและตรวจสอบการใช้จา่ยงบ

ประมาณที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนพัฒนาทอ้ถิ่นกำหนด

ให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปทำหนา้ที่เป็นคณะกรรมการ อันเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคม การดำเนินการโดยการ

ส่งตัวแทนภาคประชาชนหรือตัวแทนของชุมชนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงทำให้ระดับการมีส่วนร่วมในประเด็นการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนี้อยู่ในระดับที่ต่ำ 

วิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีข้อสังเกตหนึ่งที่พบว่ากลุ่มตัวแทนจากภาคเอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลที่ได้รับเลือก

จากนายกเทศบาลตำบลซึ่งหากมองถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนแท้จริงแล้ว ยังอยู่ในระดับที่น้อยเพราะภาค

ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในลักษณะที่เป็นการชี้นำของภาครัฐหรือขององค์กรปกครองทอ้งถิ่น ดังนั้นปัญหาของการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนที่ยังอยู่ในวงจำกัดไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนปญัหาส่วนนี้จำเป็นต้องแก้ไข ในกฎระเบียบของราชการ 

ระบบหลักการที่ ได้สร้างกรอบวัฒนธรรม หรือกรอบแนวคิดในการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วม ใช้เพียงตัวแทนประชาชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นได้ จึง

ทำให้ขาดความต่อเนื่องของโครงการที่สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาของชุมชนได้อย่างถูกต้องและแท้จริง เพราะ

เป็นการประเมินจากคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ยังขาดมิติอื่นๆของประชาชนในการร่วมประเมินและชี้ให้เห็นถึงความคิดและข้อมูล

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน  

 5. อำนาจการตัดสินใจที่แท้จริงในการเลือกโครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าประชาชน

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ

เสนอปัญหาหรือความต้องการของตนเองและชุมชนได้นั้น ร่วมจัดกลุ่มและกำหนดประเด็นปญัหาที่ต้องพัฒนา หรือแก้ไขใน

ชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อถึงขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision-Making) เช่น ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อเลือก

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะบรรจุไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล และในประเด็นการมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาตรวจสอบทบทวน และแก้ไขโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ก่อนบรรจุเป็นแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลตำบลก่อน

นำไปใช้จริงนั้น พบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุดในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้เห็นว่าถึงแม้

ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการในทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนแต่สุดท้ายแล้วอำนาจการ

ตัดสินใจที่แท้จริงในการเลือกใช้แผนไปปฏิบัติ ยังเป็นการให้อำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ในการตัดสินใจ ซึ่งนั่นไม่ได้ชี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกแต่อย่างใด เชน่ในกรณีที่ฝ่ายคณะบริหารของเทศบาลตำบลเมืองเวียง 



ได้เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เหมาะสมกับสภาพปัญหาของชุมชน สอดคล้องกับงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงศักยภาพการบริหารและให้บริการขององค์กร เช่น การมีบุคลากรที่เพียงพอ มีงบประมาณ

ที่เพียงพอในการดำเนินงาน เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจทีมุ่่งให้ประโยชน์ต่อชุมชน  

 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1. ปัจจัยทางด้านหน้าที่ผูกพันธ์ เช่น การเป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน อันได้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม

อนุรักษ์พันธ์พืชและเกษตรยั่งยืน เป็นผลสนับสนุนให้ประชาชนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 2. ปัจจัยทางความสนใจส่วนบุคคลของประชาชนตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการอนุรักษพ์ันธ์พืชและการทำการ

เกษตรยั่งยืนก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติโครงการ ประชาชนก็จะเข้าร่วมทั้งในด้านการตัดสินใจ การร่วมดำเนิน

การ และการร่วมรับผลประโยชน์ อันเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีจากความสนใจของโครงการ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของ

โครงการซึ่งหากสังเกตแล้วกิจกรรมหรือโครงการที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้นั้นมักมีลักษณะที่จัดเป็นครั้งคราว ไม่ได้มี

ลักษณะของการเข้าร่วมที่ต้องเข้าร่วมประจำและทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเมืองเวียง 

การได้รับการเชิญชวนจากผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในกลุ่มกิจกรรม หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน มีอิทธิพลทีส่่งเสริมให้ประชาชน

ตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชน 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วร่วมของประชาชนในข้างต้นจึงสามารถนำผลการศึกษามาพัฒนารูปแบบ

แนวทางและนวัตกรรมทั่วถึงในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประกอบขอ้เสนอแนะดังนี้  

1. ประเด็นดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  

 ควรมีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยจำเป็นจะต้องลดบทบาทการชี้นำจากฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากจะใช้การมีส่วนรว่มของประชาชนแบบตัวแทนคือมีตัวแทนจากภาคประชาชน

จำเป็นต้องมีการเพิ่มสัดส่วนของตัวแทนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมให้มีสัดส่วนที่ครอบคลุมและมากขึ้น  

 นอกจากนี้ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขาดประสิทธิภาพ 

เช่น ขาดงบงบประมาณในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบบรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  เหล่านี้ไม่เพียงแต่ยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนแต่ยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นจุดมุ่งหมายของการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น มีนัยยะเป็นผล

มาจากกฎหมาย เช่น การลดความสามารถในการเก็บภาษีบางประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเห็นได้จากการ

ปรับปรุงข้อกฏหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ที่บังคับใชซ้ึ่งมีแนวโน้มที่เทศบาลตำบลจะจัดเก็บ

ภาษีได้น้อยลง ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน อันมีผลต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 

 ประชาชนขาดความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการหลังจากกระบวนการทบทวนแผนเพื่อจัดทำแผน

พัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากบทบาทของประชาชนอันสะท้อนบทบาทในลักษณะการดำเนินงานตาม

ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ จะเห็นไดว้่าหลังจากการปฎิบัติตามขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเสร็จแล้ว หน้าที่และ

บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมถือว่าเสร็จสิ้นไป นั้นจึงควรพัฒนาแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า

มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งจำเปน็ต้องครอบคลุมการมีส่วนร่วมที่เป็น



สาธารณะในกระบวนการติดตามและประเมินผลด้วย โดยในขั้นตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ

ปฎิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชนแ์ละการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่อให้ประชาชนสามารถเกิดความรู้และ

มองภาพรวมของการพัฒนาชุมชนของตนได้ ในขั้นตอนทบทวนแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสาธารณะคือมีพื้นที่ (Space) และโอกาส (Opportunity) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง ผ่านการทำประชาคมหมู่บา้น หรือที่เทศบาลตำบลเรียกว่าโครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน อันเป็นเวทีที่เปิดกว้างและโปร่งใสในการให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความต้องการและสภาพปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขและวิธีการดำเนินงานในบริบทของการพัฒนาชุมชนต่อไปข้างหน้า  

 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าการเปิดโอกาสให้มีส่วนรว่มที่เป็นรูปธรรม เชน่ กระบวนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนผ่าน

การทำประชาคม นั้น ขาดการเปิดเวทีให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการประเมิน

การดำเนินงาน พบวา่ ผู้เข้าร่วมมีจำกัด กล่าวคือเป็นไปในลักษณะตัวแทน/ คณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปในเชิงของการดำเนินงาน

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้เท่านั้น นอกจากนี้ยังให้อำนาจแก่ฝ่ายคณะผู้บริหารเป็นผู้เลือกตัวแทนใน

การมีส่วนรว่มในหารประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น การขาดการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนโดย

จำกัดให้เพียงกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนไปทำหน้าที่นั้น ทำให้ประชาชนไม่เกิดความรู้สึกร่วมในการเขา้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นของตน  

อภิปรายผลการศึกษา 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเชิงโครงสร้างโดยสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อระดับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถทำได้เพียง

ด้านใดด้านหนึ่งแต่จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครบทุกกระบวนการ เพราะหากสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนเพียงด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นขาดความต่อเนื่องและประชาชนจะไม่ตระหนักถึงการ

มีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่สุด  

 ตามที่ Lewin (1952) ที่ได้อธิบายทฤษฎีนี้ว่า “ผู้คนจะสนับสนุนในสิ่งที่ตนเป็นคนชว่ยสร้างขึ้นมา” โดยทฤษฎีนี้

อธิบายเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมากขึ้น เมื่อประชาชนได้เป็นเจ้าของโครงการ ได้ร่วมปฏิบัติโครงการ

ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ อันรวมไปถึงการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมสี่วนร่วมในการประเมินผล ดังนั้นการเปดิดอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจำเป็นต้องทำทุกกระบวนการ และการมีส่วนร่วมนั้นควรมีนัยยะของการมีส่วนร่วมในรูปแบบ

การมีส่วนร่วมอย่างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของปัจจัยและเป็นผู้ที่ได้รับผลจากการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

ทุกกระบวนการ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบนี้ ก็จะสามารถเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในมิติอื่นๆ

ได้  

 ผลที่ไดจ้ากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ไดเ้กิดผลลัพท์สุดท้าย (Ends) ที่ประโยชน์จะเกิดแกป่ระชาชนเทา่นั้น แต่

ระหว่างการดำเนินโครงการการ (Means) มีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพราะเกิดพื้นที่ในการแลก

เปลี่ยนความคิด ความรู้และความชำนาญของประชาชนที่มีความแตกต่างกัน  (Erwin, 1967) เกิดเปน็การพัฒนาทักษะของ

คน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน และทำงานกับองค์กรเทศบาลตำบล นอกจากนี้การบริหารที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ย่อมส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะการมสี่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นการก่อเกิดความสัมพันธ์ และความรู้สึกทางจิตใจ ในการเป็น



เจ้าของโครงการการพัฒนา เป็นเจ้าของทรัพยากรของท้องถิ่น  รู้รับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนของตน ร่วมดำเนินงาน และ

พัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นไปกวา่เดิม  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในด้านการตัดสินใจว่ามีอิทธิพลต่อการมี

ส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชนม์ากนอ้ยเพียงใด  

 2.  ควรมีการขยายขอบเขตของกลุ่มประชากรให้มีขนาดมากขึ้น เพื่อสามารถอธิบายข้อมูลได้สะท้อรให้เห็นภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาที่อธิบายในเชิงลึกมากยิ่ง

ขึ้น 
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