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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี1 

Civic Participation in Community Development  
of  Pathumthani Provincial Administrative Organization. 

มนสันนท ์ มากเหลือ2 

ผูช่้วยศาสตราจารยพี์ระพงศ ์ภกัคีรี3 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์ะการัง  ช่ืนจิตร4 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 7 อ  าเภอ จ านวน  400  คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยช้ีแจงให้ทราบถึงเหตุผลของการศึกษาและให้เข้าใจถึงความส าคัญของการตอบ
แบบสอบถามแบ่งตามจ านวนประชากรรายอ าเภอ  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น ผลการศึกษาพบวา่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 
ในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รองลงมา ดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว ดา้นสาธารณสุข และการกีฬา ดา้นการเมืองการบริหาร และดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ  :  งานพฒันาทอ้งถ่ิน , การมีส่วนร่วมของประชาชน , นโยบายการพฒันา  

                                                           
1 บทความเรียงจากการคน้ควา้อิสระเร่ือง “ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันา

ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ” ซ่ึงไดผ้า่นการสอบเรียบร้อยแลว้ 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ิน) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
3 ประธานกรรมการการคน้ควา้อิสระ 
4 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ประเทศไทยในปัจจุบนัมีจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน เม่ือดูจากจ านวนประชากรในประเทศ

ไทย ปี พ.ศ.2530 พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนประชากรประมาณ  53 ลา้นคน ซ่ึงในปี พ.ศ.2563 พบว่า 
ประเทศไทยมีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 66 ลา้นคน (ขอ้มูลจากส านักงานทะเบียนกลาง) ดงันั้นจะ
เป็นไดว้่า การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมมาข้ึนส่งผลให้ภาครัฐตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ทางการบริหารงาน ตามเขตการปกครองหรือความหนาแน่นของประชากร เพ่ือให้เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต 
โครงสร้างเศรษฐกิจ และบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถตอบสนองงานบริการของประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงท าให้เกิดการสร้างการปกครองทอ้งถ่ินให้เป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตย โดยมุ่งเนน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลทอ้งถ่ิน ดูแลชุมชนของตนมากข้ึน 
ภาครัฐจากเดิมท่ีผูกขาดอ านาจการบริหารจดัการไวท่ี้ส่วนกลาง ปรับเปล่ียนเป็นการกระจายอ านาจลงสู่
ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยใหอ้  านาจการตดัสินใจแก่ประชาชนเป็นส าคญั ช่วงหลงัปี พ.ศ.2535 กระแสของการ
กระจายอ านาจถือเป็นเร่ืองส าคญัในการปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง ท าให้สังคมไทยมีการต่ืนตวั
ทางการเมือง ในปี พ.ศ.2537 เกิดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัต าบล คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ต่อเน่ืองมาจนถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ท่ีมีการกล่าวถึงการกระจายให้แก่
ทอ้งถ่ิน โดยในมาตรา 78 ก าหนดว่า “ รัฐจะตอ้งกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินพ่ึงตนเองและตดัสินใจใน
กิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จงัหวดันั้น ” จนมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2563 มาตรา 250 ท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีและ
อ านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้ งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญติัการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรใหเ้ป็นหนา้ท่ีและอ านาจโดยเฉพาะขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการใด ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกฎหมาย
ดงักล่าวอย่างนอ้ยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบักลไกและขั้นตอนในการกระจายหนา้ท่ีและอ านาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและอ านาจดงักล่าวของส่วนราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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นโยบายการพัฒนา ในฐานะท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี เป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะเพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในเขตจงัหวดั 
ตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2562 
โดยพลต ารวจโท ค ารณวิทย ์ธูปกระจ่าง เขา้รับต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี แถลง
นโยบายในการบริหารราชการท่ียึดหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลกัวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี มาเป็นแนวทางในการบริหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกบัประชาชนชาวจงัหวดัปทุมธานี 
จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ, ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม , ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม , ดา้นเศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียว , ดา้นสาธารณสุข และการกีฬา และดา้นการเมืองการบริหาร 

จากประเด็นดังกล่าวผูวิ้จยัจึงให้ความสนใจท่ีจะท าการศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือน าผลการศึกษา
มาพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีใหเ้กิดประโยชน์ต่อการน า
นโยบายสู่การปฏิบติัต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั   

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาท้องถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ไว ้ ดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี ในนโยบายการพฒันา 6 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม , นโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม , นโยบายดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
, นโยบายดา้นสาธารณสุข และการกีฬา และนโยบายดา้นการเมืองการบริหาร ทั้ง 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  
(1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน ์และ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นกรอบการศึกษา   
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2.  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 7 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอเมือง
ปทุมธานี อ าเภอธญับุรี อ  าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอสามโคก และอ าเภอ
หนองเสือ 

3. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองปทุมธานี จ านวน 7 อ  าเภอ ซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 1,176,412 คน (ขอ้มูลจาก ส านกังานทะเบียนกลาง พ.ศ.2563)  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือน าผลการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานตามนโยบายสู่การปฏิบติัต่อไป 

2. ทราบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดัปทุมธานี เพ่ือน าผลการศึกษามาพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวดั
ปทุมธานีต่อไป 

3. ทราบผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีกบัปัจจยัส่วนบุคคล เพ่ือน าผลการศึกษามาปรับปรุง พฒันา 
ก าหนดนโยบายท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั 
 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
หลกัการกระจายอ านาจ สมคิด เลิศไพฑูรย ์(อา้งถึงใน ธีรวฒัน์ สุขไทยสงค ์2559 , หนา้ 29 - 30)  

ไดก้ล่าวถึงการกระจายอ านาจวา่มี 2 ลกัษณะ คือ 1) การกระจายอ านาจทางดา้นพ้ืนท่ี (Decentralization by 
territory) คือ การท่ีรัฐมอบอ านาจในการจดัท าบริการสาธารณะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าทั้งน้ี 
การจดัท าบริการสาธารณะท่ีไดรั้บมอบหมายจะถูกจ ากดัขอบเขตโดยพ้ืนท่ี หรืออาณาเขตขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ การจดัท าระเบียบการ
บริหารราชการลกัษณะน้ีเรียกว่า การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงถือเป็นการกระจายอ านาจการ
ปกครอง และ2) การกระจายอ านาจทางภารกิจหน้าท่ี (Decentralization by function) หรือการกระจาย
อ านาจทางเทคนิค คือการท่ีรัฐมอบอ านาจในการจดัทาบริการสาธารณะในบางเร่ืองบางอยา่งใหแ้ก่องค์กร
ของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นผูจ้ดัท าการกระจายอ านาจภารกิจหนา้ท่ีน้ีไม่ถือเป็นการกระจายอ านาจปกครองแต่
อย่างใด เป็นเพียงการมอบใหอ้งค์กรรัฐไปจดัท าบริการสาธารณะ โดยแยกออกมาเป็นนิติบุคคลต่างหาก
จากรัฐ มีทรัพยสิ์นเป็นของตนเองและมีผูบ้ริการของตนเองโดยนิติบุคคล 
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แนวคิดเกีย่วกบัการปกครองท้องถิน่  
 การปกครองทอ้งถ่ิน ของโกวิทย ์พวงงาม (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ สรพิมพ ์2559 , หนา้ 22 - 24)  ได้
ใหค้วามหมายของการปกครองทอ้งถ่ินไวว้า่เป็นการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน
ใดทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการปกครอง และด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยด าเนินการเองเพ่ือบ าบดัความตอ้งการ
ของตน การบริหารงานจะปราศจากการควบคุมของรัฐเพราะองคก์รปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดข้ึน 
หรือการปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การปกครองซ่ึงหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การเลือกตั้งโดยอิสระ 
เพ่ือเลือกผูมี้หนา้ท่ีบริหารการปกครองทอ้งถ่ินมีอ านาจอิสระ พร้อมรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไ้ด ้
โดยปราศจากควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ทั้งน้ีหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินยงัตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอ านาจสูงสุดของประเทศไม่ไดเ้ป็นรัฐอิสระใหม่แต่อยา่งใด 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดปทุมธานี  
ตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ก าหนดว่าองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวดัมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวดั และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรา  249 - 254 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท่ีใหค้วามเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ ทั้งน้ีรัฐบาลเป็นผูก้  ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าท่ีจ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย 
รวมทั้งก าหนดวิสัยทศัน์การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน คณะกรรมการการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ดา้น รวมมีการถ่ายโอนภารกิจ
ทั้งส้ิน 245 เร่ือง มีส่วนราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจ 50 กรม ใน 11 กระทรวง ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างพ้ืนฐาน มี
ภารกิจถ่ายโอน 2) ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 4) ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 5) ดา้นการ
บริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มมีภารกิจถ่ายโอน 6) ดา้นศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชนนโยบายการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี มีดงัน้ี 
1) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ของศิริพงษ ์ศรีอ าภยั (2559 , หนา้ 

16) ไดท้ าการศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานวา่เป็นระบบพ้ืนฐานของชุมชนรองรับความตอ้งการของชุมชน เช่น 
ถนน ท่อ อาคาร ทางระบายน ้า ระบบชลประทาน ไฟฟ้าประปา เป็นตน้ โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีเป็นกลไก
น าไปสู่ความกินดีอยู่ดีของชุมชนและเป็นตวับ่งช้ีความเจริญในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการใชชี้วิตของคนใน
สงัคม ดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้  
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2) ดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของ สหรัฐ กลุศรี (2563) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ขั้นตอนและ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนต่อกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีของชุมชนเป็นเคร่ืองมือไปสู่การขบัเคล่ือนร่วมกบักิจกรรมอ่ืน โดยปัจจยัภายใน
องคก์รท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ของ ณฏัฐธิดา ชยัสงครามและคณะ (2560 อา้งถึงใน
จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2550) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การท่ีประชาชนใน
ชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันในการควบคุมการใช้และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือประโยชน์ทั้ ง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆท่ีมีในชุมชน 
การหาสาเหตุของปัญหา การก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา และแนวทางในการป้องกนัปัญหา การตดัสินใจ
และการด าเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายในการ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาหาการแกไ้ขปัญหาและจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประสบกบั
ความส าเร็จ ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปสู่ความยัง่ยืนใน
อนาคต   

4) ดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ของ ธัญรดา ดวงแกว้ (2563) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลกัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล พบว่า ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์โดยประชาชนแต่ละคนต่างมีขอ้มูล ความถนดั ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสมดุล
และการพฒันาตามหลกัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน  

5) ดา้นสาธารณสุข และการกีฬา ของ นภสันนัท ์เลิศศิริ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการงานดา้นสาธารณสุขในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการงานดา้นสาธารณสุขประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม ดา้นการลงทุนและการปฏิบติังาน ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และดา้นการ
ติดตามและประเมินผล การบริหารจดัการงานดา้นสาธารณสุข บทบาทและภารกิจยงัคงจ ากดัอยู่กบัความ
รับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานการบริการดา้นสาธารณสุขท่ีกระจายตวัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ
ของทุกจงัหวดั  

6) ดา้นการเมือง การบริหาร ของ วิชาญ ฤทธิธรรมและคณะ (2564) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลนครสกลนคร ซ่ึงเป็นการน าเสนอแนวทางการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมถึงการ
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สนบัสนุนใหป้ระชาชนและบุคลากรในองคก์รร่วมกนัรับรู้เก่ียวกบัแนวคิดและความส าคญัของการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดกระบวนการทั้งในดา้นการตดัสินใจ ดา้นปฏิบติัการ ดา้น
การรับผลประโยชน ์และดา้นการประเมินผล  

 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 

กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนนโยบายการ
พฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 6 ดา้น และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 4 
ขั้นตอน ว่าอยู่ในระดบัใดบา้ง เพ่ือน าผลการศึกษาไปพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายการ
พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีต่อไปในอนาคต จึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
 

ตวัแปรต้น          ตวัแปรตาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 

รูปแบบของการวิจยัการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  เป็นการศึกษาสภาพทัว่ไปของสังคม
โดยก าหนดตวัแปรต่างๆ  เพ่ือเก็บขอ้มูลสถิติตวัเลข อาจเป็นขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิช่วยเป็นข้อมูล

- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่น
พ้ืนท่ี (ปี) 
- ท่านมีประสบการณ์ร่วม
จดัท าแผนพฒันาชุมชน/
หมู่บา้น หรือไม่ 

- ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
-  ด้าน สั งคม  ก าร ศึกษา  ศาสนา  และ
วฒันธรรม 
- ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
- ดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
- ดา้นสาธารณสุข และการกีฬา 
- ดา้นการเมือง การบริหาร 
 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน 
 

การพฒันาท้องถิน่ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปทุมธาน ี
ในทุกด้าน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

- การตดัสินใจ  
- การด าเนินงาน  
- การรับผลประโยชน์  
- การประเมินผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายการพฒันา อบจ.ปทุมธานี 
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สนบัสนุน  ขอ้มูลท่ีใชไ้ดแ้ก่  ทฤษฎี  แนวคิด  และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
วิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 7 อ  าเภอ ซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 1,176,412 คน (ขอ้มูลจาก ส านกังานทะเบียนกลาง พ.ศ.2563) โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane  ไดจ้ านวนกลุ่มประชากร 400 คน เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ 
(Quota Sampling) แบ่งตามจ านวนประชากรรายอ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองปทุมธานี จ านวน 72 คน อ าเภอ
ธญับุรี จ านวน 72 คน อ าเภอคลองหลวง จ านวน 98 คน อ าเภอล าลูกกา จ านวน 97 คนอ าเภอลาดหลุมแกว้ 
จ านวน 23 คน อ าเภอสามโคก จ านวน 19 คน และอ าเภอหนองเสือ จ านวน 19 คน  
 

สรุปผลการวจิยั 
 ตอนที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดัปทุมธานี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี
มากกวา่ 6 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาชุมชน/หมู่บา้น  
 ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจังหวดัปทุมธานี  แสดงความคิดเห็นเร่ืองสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 
 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มากท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี เคยความ
สนใจท่ีจะวางแผนแกปั้ญหาของส่วนรวม และนอ้ยท่ีสุด คือ เคยร่วมลงมติ ลงมือ หรือเป็นส่วนหน่ึงของ
การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนของท่าน  
 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี เคยคิด
วา่การด าเนินงานเป็นเร่ืองของทุกภาคส่วนท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วม และนอ้ยท่ีสุด คือ คิดวา่ควรมีพ้ืนท่ีหรือเวที 
ใหผู้มี้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน  

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มากท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี 
เคยรับประโยชน์จาก อบจ.ปทุมธานี เก่ียวกบัสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน แหล่งน ้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค วคัซีน และนอ้ยท่ีสุด คือ เคยมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/การประมูลโครงการของ 
อบจ.ปทุมธานี  

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มากท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั
ปทุมธานี คิดว่า อบจ.ปทุมธานี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน
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กิจกรรม/โครงการของ อบจ.ปทุมธานี และนอ้ยท่ีสุด คือ คิดวา่ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญจากทุกภาคส่วนใน
ชุมชนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของ อบจ.ปทุมธานี   

 
 ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี  

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี  มีระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเดน็ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมแลว้อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รองลงมา ดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข และการกีฬา ด้านการเมืองการบริหาร และด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามล าดบั 
                 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิาน : ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนัท าใหมี้ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

นโยบายด้าน 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธาน ี

การตดัสินใจ การด าเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์ 

การประเมนิผล 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ - - - อาชีพ , ระยะเวลา 

ด้านสังคม การศึกษาฯ อาชีพ เพศ อาชีพ , ระยะเวลา ระดบัการศึกษา 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดบัการศึกษา   - - เพศ 

ด้านเศรษฐกิจฯ เพศ , การมีส่วนร่วม
จดัท าแผน 

อาชีพ ,  
ระดบัการศึกษา 

อายุ , อาชีพ ,  
ระดบัการศึกษา , 

ระยะเวลา 

อาชีพ , 
 ระยะเวลา 

ด้านสาธารณสุขฯ อาชีพ , 
 ระยะเวลา 

อาชีพ , 
 ระยะเวลา,  

การมีส่วนร่วมจดัท า
แผน 

ระยะเวลา, การมีส่วนร่วม 
จดัท าแผน 

ด้านการเมืองการบริหาร อาชีพ ,  
ระดบัการศึกษา , การมี

ส่วนร่วม 
จดัท าแผน 

เพศ , อายุ ,  
อาชีพ , ระยะเวลา 

เพศ , อายุ ,  
อาชีพ ,  

ระดบัการศึกษา 

อาย ุ, อาชีพ 
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จากตาราง พบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นสงัคมฯ (การด าเนินงาน) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติฯ (การ
ประเมินผลการด าเนินงาน) ดา้นเศรษฐกิจฯ (การตดัสินใจ) และดา้นการเมืองการบริหาร (การด าเนินงาน ,
การรับผลประโยชน)์ แตกต่างกนั 

อายุ ท่ีแตกต่างกนัท าให้ ดา้นเศรษฐกิจ ฯ (การรับผลประโยชน์) และดา้นการเมืองการบริหาร 
(การด าเนินงาน ,การรับผลประโยชน)์ แตกต่างกนั 

อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัท าให ้ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานฯ (การประเมินผลการด าเนินงาน) ดา้นสงัคม ฯ
(การตัดสินใจ , การรับผลประโยชน์) ด้านเศรษฐกิจฯ (การด าเนินงาน , การรับผลประโยชน์ , การ
ประเมินผลการด าเนินงาน) ดา้นสาธารณสุขฯ (การตดัสินใจ, การด าเนินงาน) และดา้นการเมืองการบริหาร
ทุกดา้นของการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันท าให้ ด้านสังคมฯ (การประเมินผลการด าเนินงาน)  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ (การตดัสินใจ) ดา้นเศรษฐกิจฯ (การด าเนินงาน ,การรับผลประโยชน์) และดา้น
การเมืองการบริหาร (การตดัสินใจ,การรับผลประโยชน)์ แตกต่างกนั 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี (ปี) ท่ีแตกต่างกนัท าให ้ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานฯ (การประเมินผล
การด าเนินงาน) ดา้นเศรษฐกิจฯ (การรับผลประโยชน์ , การประเมินผลการด าเนินงาน) ดา้นสาธารณสุขฯ 
(การตดัสินใจ , การด าเนินงาน , การรับผลประโยชน์) และดา้นการเมืองการบริหาร (การด าเนินงาน)
แตกต่างกนั 

ประสบการณ์ร่วมจดัท าแผนพฒันาชุมชน/หมู่บา้น ท่ีแตกต่างกนัท าให้ ดา้นเศรษฐกิจฯ (การ
ตดัสินใจ) ดา้นสาธารณสุขฯ (การด าเนินงาน , การประเมินผลการด าเนินงาน) และดา้นการเมืองการ
บริหาร (การตดัสินใจ) แตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ปทุมธานี ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , ดา้นสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม , ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม , ดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว , ดา้น
สาธารณสุข และการกีฬา และดา้นการเมืองการบริหาร พบวา่  

 1) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ประเด็นท่านไดร่้วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ อบจ.ปทุมธานี ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงใด เป็นเร่ืองท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย
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ท่ีสุด สาเหตุอาจเกิดจากความซ ้าซอ้นของพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งผลให้
ประชาชนไม่ทราบว่าถนนสายใด แหล่งจุดไหน อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ภาครัฐจึงควร 
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การ
ให้ขอ้มูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหมี้ความสะดวกสบาย มีความเป็นอยู่ท่ีดี มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน 
 2) ดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ประเด็นท่านเคยเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้น/ประชุมประชาคม เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา/ความตอ้งการดา้น
สังคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาเหตุอาจเป็นเพราะลกัษณะความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของ
ประชาชน ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีเป็นสังคมเมือง ซ่ึงเม่ือดูจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจะพบว่า 
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นกลุ่มวยัท างาน ซ่ึงกลุ่มวยัท างานส่วนใหญ่มกัจะประกอบอาชีพตามความ
ถนดั การเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้น/ประชุมประชาคมอาจเป็นเพียงกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีจ านวนนอ้ย ขาด
การทัว่ถึง จึงตอ้งอาศยัองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมตามหลกัการศึกษาของยศภทัร น่ิมกรมทอง ((2559 
, หน้า 8 – 9 อา้งถึงใน World Health Organization(1978)) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม โดย
จะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัสรร ควบคุมการเงินและการบริหาร การร่วมใชผ้ลประโยชน ์ประชาชนจะตอ้ง
มีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมาใชใ้ห้เกิดประ โยชน์ ซ่ึงเป็นการยกระดบัการพ่ึงตนเอง เป็นการ
ควบคุมทางสงัคมและการไดรั้บผลประโยชน ์ประชาชนจะไดรั้บการจ่ายผลประโยชนจ์ากชุมชนเท่ากนั 
 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว                     
ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประเด็นการไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
เป็นเร่ืองท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด สาเหตุอาจเป็นเพราะดว้ยจ านวนงบประมาณท่ีใชใ้นการ
พฒันาจงัหวดัปทุมธานีมีอยู่อย่างจ ากดั ประกอบกบัความตอ้งการการพฒันาท่ีเน้นงานดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นอนัดบัแรก ส่งผลใหง้านพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวอาจนอ้ยกวา่งานดา้นอ่ืนๆ และขอ้จ ากดัของลกัษณะพ้ืนท่ี
ของจงัหวดัปทุมธานีท่ีเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศยัรองรับการกระจายตวัของประชาชนจากกรุงเทพมหานครมายงั
บริเวณรอบนอก จึงท าใหมี้พ้ืนท่ีส าหรับการรองรับกิจกรรมนนัทนาการนอ้ย 
 4) ดา้นสาธารณสุข และการกีฬา ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประเด็นท่านเคยรับทราบผลการด าเนินงานและการประเมินผลการพฒันางานดา้นสาธารณสุข และการ
กีฬา เป็นเร่ืองท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด ส่วนมากการประเมินผลมกัเกิดข้ึนจากผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม/โครงการท่ีทาง อบจ.ปทุมธานี จดัท าข้ึน ผูต้อบแบบสอบถามบางกลุ่มไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม/
โครงการท่ีทาง อบจ.ปทุมธานี จดัท าข้ึน จึงไม่ทราบผลการด าเนินงานและการประเมินผลการพฒันางาน
ดา้นสาธารณสุข และการกีฬา ดงันั้น การจดักิจกรรม/โครงการดา้นสาธารณสุขและการกีฬาจึงควรมุ่งเนน้
ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศและทุกวยั สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยัของนภสันนัท ์เลิศศิริ (2556) ได้
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ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขในเขตจังหวดั
สมุทรปราการ พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการงานดา้นสาธารณสุขประกอบดว้ย 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนด าเนินกิจกรรม ดา้นการลงทุนและการปฏิบติังาน ดา้นการคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา และดา้นการติดตามและประเมินผล การบริหารจดัการงานดา้นสาธารณสุข บทบาทและ
ภารกิจยงัคงจ ากดัอยู่กบัความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานการบริการดา้นสาธารณสุขท่ี
กระจายตวัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆของทุกจงัหวดั ในขณะท่ีบทบาทและการกิจของประชาชนในลกัษณะของ
การสร้างความตระหนกั การมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้การสนบัสนุนและรวมถึงการประเมินความส าเร็จ
และเป้าหมายของการสาธารณสุขชุมชนท่ีพึงประสงค์ ยงัคงจ ากัดตัวอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
สภาพการณ์เช่นน้ีจึงอธิบายไดว้่า เน่ืองจากภาครัฐโดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งรับผิดชอบ ยงัไม่
สามารถสร้างการรับรู้และความตระหนกัในดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกบัความรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการงานดา้นสาธารณสุข ใหด้ าเนินควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการงานดา้นสาธารณสุขของ
ภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ีคาดหวงั 
 5) ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประเด็นท่านส่งเสริม 
สนบัสนุนการสร้างเวที หรือพ้ืนท่ีการเรียนรู้ทางการแสดงออกตามหลกัประชาธิปไตยภาคประชาชน เป็น
เร่ืองท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด เน่ืองดว้ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือโรค ส่งผลให้เกิดการขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มต่างๆ จึงท าให้
ประชาชนขาดพ้ืนท่ีในการแสดงออกตามหลกัประชาธิปไตย มีผูศึ้กษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการ
บริหารท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินการไดต้ามหลกัการศึกษาของ ค านึง สิงห์เอ่ียม (2559 
, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัภูเก็ต ไดเ้สนอปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ ควร
เปิดโอกาสและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากควรมีการจัดตั้ งสภาประชาชนหรือองค์กร
ประชาชนในทุกทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารตอ้งใจกวา้งยอมรับฟังความเห็นของประชาชนตลอดจน
ใหค้วามส าคญัในการใหค้วามรู้แก่ประชาชน  
 และจากผลการทดสอบสมมุติฐานในหลายด้าน เ ช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , ดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  , ดา้นเศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียว , ดา้นสาธารณสุข และการกีฬา และดา้นการเมืองการบริหาร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองของ
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี (ปี) ท่ีมีจ านวนระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะความผูกพนัของคนในชุมชนนั้นมีความ
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีนั้น เพราะการอาศยัเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผล
ให้เกิดความเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีมากกว่าการพ่ึงเขา้มาอยู่อาศยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอภิสิทธ์ิ สรพิมพ์ 
(2559 , หนา้ 22 - 24)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการปกครองทอ้งถ่ินไวว้่า  ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
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ปกครองทอ้งถ่ิน จากแนวความคิดท่ีว่าประชาชนในทอ้งถ่ินเท่านั้นท่ีจะรู้ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาของ
ตนเองอย่างแทจ้ริง หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งมีคนในทอ้งถ่ินมาบริหารงานเพ่ือให้สม
เจตนารมณ์และความตอ้งการของชุมชนและอยูภ่ายใตก้ารควบคลุมของประชาชนในทอ้งถ่ิน นอกจากนั้น
ยงัเป็นการฝึกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้ใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริงอีกดว้ย 
ดงันั้น จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่าระยะเวลาความผูกพนัของประชาชนในชุมชนนั้นส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีผลการวิจยั  มีดงัน้ี 
1.  ภาครัฐควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือเขา้ไปใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่า อ  านาจหน้าท่ีคืออะไร ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการพัฒนา
ทอ้งถ่ินมีอะไรบา้ง เนน้การประชาสมัพนัธ์ตามช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหทุ้กกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็วข้ึน 

2.  ภาครัฐควรใหก้ารส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการงานของ
ทอ้งถ่ิน ใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและตรวจสอบการด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการอยา่งจริงจงั การ
ระดมความคิดเห็นและผลกัดนัให ้การบริหารจดัการเป็นเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและประชาชนใน
พ้ืนท่ี โดยตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแทจ้ริงเพ่ือน าไปสู่การพฒันา
ทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
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