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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บข้อมูลจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 400 คน ด้วยแบบสอบถาม
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การ
บริ หารส่ว นจั งหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ด้านการติดตามและประเมินผล
ยกเว้น ด้านการร่วมปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านการร่วมคิดตัดสินใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ด้านประชาชน ด้านผู้นา และ ด้าน
ข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ ตามลาดับ
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรทั่ ว ไป กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือ ด้านการร่วมรับรู้ มีความสัมพันธ์ร่วมกันกับ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน ด้านการร่วมปฏิบัติการ มี
ความสัมพันธ์ร่วมกันกับ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ด้านการร่วมคิดตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ร่วมกันกับ
เพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ด้านการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์ร่วมกันกับ
อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

ภูมิหลัง
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา
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(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 2540 : 1) และเป็นเวลากว่า 65 ปีแล้วที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็น
ตัวกาหนดกฎเกณฑ์สาคัญที่ชัดเจนสามารถใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศและเป็นแนวทางในการจัดทา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยมีการยกเลิกและแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมแห่งกาลเวลาและสภาวการณ์ของบ้านเมือง สาหรับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้วางหลักเกณฑ์ที่แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
อีกทั้งยั งได้ให้ ความส าคัญกับ การกระจายอ านาจด้านการปกครองไปสู่ ท้องถิ่น ซึ่งจะเห็ นได้จากการที่
รัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย. 2540 : 6) ซึ่งกาหนดว่า “รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและการตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้
เอง การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
ในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น ” และมาตรา 76 (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย. 2540 : 4) มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งกาหนดว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ” ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หมวด 1 มาตรา 12 (12) (กรมการปกครอง. 2543 : 30-31) กาหนดว่าให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
การกระจายอานาจเสนอแนะ และจัดระบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการด้านสาธารณะของ
รัฐ ดังจะเห็นได้จากมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของรัฐ เป็นต้น
ว่าการแก้ไขระเบียบการจัดทาแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ. 2547ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท. 0810.2/ว57 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 (กรมส่งเสริมการ
ปกครอง. 2545 : คาสั่ง) เรื่องกาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี พ.ศ.
2547 ข้อ 1.3 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) หรือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์หรือแผนพัฒนา 5 ปี การสอบถามปัญหาความต้องการจากประชาชน การให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นหลักการพัฒนา การ
กาหนดแนวทางการพัฒนา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจัดร่างแผนพัฒนาประจาปีแล้วเสร็จ
รวมทั้งการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ทั้งนี้
เพื่อให้แผนพัฒนาสะท้อนและตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด
จากการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติข้างต้น จึงพิจารณาได้ว่าประชาชนหรือตัวแทนประชาชนมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และเข้าใจบทบาทของตนโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการด้าน
สาธารณะร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการให้ข้อมูลด้านปัญหาความเดือดร้อน
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และความต้องการของชุมชน ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน แต่
ในทางตรงกันข้ามหากประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อาจเกิดการทุจริตได้ง่ายซึ่งจะส่งผล
เสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และในการสร้างความเข้มแข้งของท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
หรือชุมชนร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการ
ความมุ่งมั่นให้มีการพัฒนาการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และ
ขยายบทบาทหน้าที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2546: 3) คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยกรมนุษย์และสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ปกครองและการให้บริการ
ประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ว่า
“โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” พันธกิจ ที่ว่า 1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชบบทให้บรรลุตาม
เกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก 2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่
เอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท์ 3. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาค
และประเทศเพื่อนบ้าน 4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว 5. สร้าง
กระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ 6.
เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 7. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่า งมีดุลยภาพที่ยั่งยืน 8. ส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล และด้วยเป้าหมาย
ดังนี้ 1. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งสู่เมือง
ที่น่าอยู่ 2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และ
ศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและ
การท่องเที่ยวสีเขียวที่ผ่านมาการดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการพยายามเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม แต่ประชาชนยังคงให้ความ
สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครราชสีมา ใน
จานวนน้อยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันดารงราชานุภาพ(สถาบันดารงราชานุภาพ. 2540 : 55)
พบว่ า สาเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น การพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เนื่องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นความสาคัญของการวางแผนการดาเนินการพัฒนาโดยส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทาให้การพัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน อีกทั้งประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านการพัฒนาท้องถิ่น
กับองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
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ซึ่งหากสภาพการณ์ในอนาคตยังคงดาเนินไปในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าการดาเนินงานพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ตรงจุดและจะทาให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดความสมดุล คือโครงสร้างการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอาจจะดีแต่โครงสร้างการพัฒนาทางสังคมมีปัญหาและจะนาไปสู่การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ว่ า มี ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ในระดับใด มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาตามแผนยุทธศาสตร์ และมีปัญหาใดบ้างเกิดขึ้นในการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจะนาไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ประชาชนในระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนสามะโนครัวประชากรในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรทั้งสิ้น
2,801,755 คน เป็นชาย 1,382,610 คน เป็น หญิง 1,419,145 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 เป็นหญิงร้อยละ
50.65 ของประชากรทั้งหมด อาเภอที่มี ประชากรมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมืองนครราชสีมา รองลงมาคือ
อาเภอปากช่อง อาเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่อาเภอบ้านเหลื่อม (ข้อมูล ประกาศสานักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง เรื่อง จานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกรายอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) จานวน 32
อาเภอ 71 เทศบาล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างมาจานวน 400 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และอาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้วิธีการคานวณจากสูตร Taro
Yamane (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2546: 105)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ทาการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรอรับแบบสอบถามคืนหลังจากการกรอกข้อมูล
เรียบร้อย
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจานวนแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพโดยใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน จาแนกตาม ด้านการร่วมรับรู้ ด้านการ
ร่วมคิดตัดสินใจ ด้านการร่วมปฏิบัติการ ด้านติดตามและประเมินผล โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง การมีส่วนระดับร่วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.80 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านประชาชน ด้านผู้นา และด้าน
ข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บการมีส่วนร่วมระดับ
น้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมระดับ
น้อยที่สุด
4. วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติทดสอบไคสแควร์ (The Chi – Square Test)
5. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยด้านประชาชน ด้านผู้นา และด้านข้าราชการ
และพนักงานของภาครัฐ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression
Analysis)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ตอน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จาแนก ด้านการร่วมรับรู้ ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมปฏิบัติการ และด้านการ
ร่วมติดตามและประเมินผล
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จาแนกด้านประชาชน ด้านผู้นา และด้านข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒ นาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
นครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 36 - 45 ปี อายุระหว่าง
46 ปีขึ้นไป และอายุน้อยกว่า 25 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมาสถานภาพโสด สถานภาพหย่าร้าง/
แยกกันอยู่ และสถานภาพหม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี รองลงมาระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. การศึกษามัยธมศึกษาตอนต้น และการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มี
อาชีพเกษตรกรรม รองลงมา อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ย มีรายได้
10,001 - 15,000 บาท รองลงมา รายได้ 5,001 - 10,000 บาท รายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท รายได้ สูงกว่า
20,000 บาท และรายได้ 15,001 - 20,000 บาท ระยะเวลาที่อาศัยมากกว่า 16 ปี รองลงมา ระยะเวลาที่อาศัย
11-15 ปี ระยะเวลาที่อาศัย 6-10 ปี และระยะเวลาที่อาศัยน้อยกว่า 5 ปี
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ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมรับรู้ ด้านการร่วมคิดตัดสินใจ ด้านการร่วม
ปฏิบัติการ และด้านการติดตามและประเมินผล
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง (  =2.89, S.D.= 1.54) เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการร่วมรับรู้ (  =3.03, S.D.=.74) รองลงมา คือ ด้านการติดตามและประเมินผล (  =2.70, S.D.=.80)
ยกเว้น ด้านการร่วมปฏิบัติการ (  =3.47, S.D.=.89) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านการร่วมคิดตัดสินใจ
(  =2.36, S.D.=.86) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
จาแนกด้านการร่วมรับรู้ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.03, S.D.= 0.76) เรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรค การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร (  =3.26, S.D.=.84) รองลงมา คือ มี
ส่วนในการบาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ (  =3.22, S.D.=.86) มีส่วนร่วม
การให้บริการด้านสาธารณะ (  =3.20, S.D.=.82) มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
(  =2.98, S.D.=.92) มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการส่งเสริม อาชีพและเพิ่มรายได้ (  =2.96, S.D.=.94) มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้าทางระบายน้า และ สะพานของเทศบาล (  =2.94, S.D.=.90) มี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (  =2.94, S.D.=.83) มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด (  =2.93, S.D.=.85) (  =3.26, S.D.=.84) มีส่วนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี (  =2.91, S.D.=.90) ตามลาดับ ยกเว้ น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ
เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน (  =3.92, S.D.=.75) และมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนด้ า นคมนาคม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (  =3.41, S.D.=.88) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
จาแนกด้านการร่วมคิดตัดสิ นใจ พบว่า อยู่ในระดับน้อย (  =2.36, S.D.= .86) เรียงจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน (  =2.50, S.D.=.93) รองลงมา
คือ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (  =2.40, S.D.=.92) มีส่วนร่วมในการทา
ประชาคมเพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน (  =2.39, S.D.=.85) มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น/วางแผนใน การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (  =2.37, S.D.=.87) (  =2.96,
S.D.=.94) มีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน (  =2.35, S.D.=.84) มีส่วน
ร่วมตัดสินใจอนุมัติโครงการ /กิจกรรมต่างๆ (  =2.24, S.D.=.81) ตามลาดับ ยกเว้น มีส่วนร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน (  =2.69, S.D.=.82) และมีส่วนร่วมตัดสินใจพัฒนาและแก้ไข ปัญหาต่างๆ
ของชุมชน (  =2.43, S.D.=.83) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
จาแนกด้านการร่วมปฏิบัติการ พบว่า อยู่ในระดับมาก (  =3.47, S.D.= .89) เรียงจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ร่วมเป็นกรรมการรักษาความปลอดภัยในชุมชน (อพปร. /อสม.) (  =3.90, S.D.= 1.04) รองลงมา คือ
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น แม่น้าลาคลอง (  =3.88, S.D.= .63) ร่วมใน
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ ทานุบารุงศาสนสถานและ
กิจกรรมทางศาสนา (  =3.71, S.D.= .95) ร่วมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า (  =3.63, S.D.= .93) ร่วมส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการในชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬา / ดนตรี
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ปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ (  =3.50, S.D.= .91) ร่วมสนับสนุนการพัฒนาสถานที่และการให้บริการทาง
การศึกษาในชุมชน (โรงเรียน/ห้องสมุดประชาขน) (  =3.49, S.D.= .85) ร่วมสนับสนุนการเป็นเครือข่าย
ป้องกันการระบาดของยาเสพติดในชุมชน (  =3.46, S.D.= .86) ร่วมใช้แรงงานในการพัฒนาด้านการคมนาคม
เช่น ก่อสร้างถนน ท่อ/รางระบายน้า ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน (  =3.45, S.D.= .91) ร่วมสร้างจิตสานึกใน
การเมาไม่ขับ (  =3.41, S.D.= .88) ตามลาดับ ยกเว้น ร่วมสนับสนุนวัดสุอุปกรณ์ในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่องานส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (  =3.37, S.D.=.92) ร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (  =3.31, S.D.=.84) ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานพัฒนาด้านการส่งเสริม
อาชีพ ให้แก่ประชาชน (  =3.12, S.D.=.89) และ ร่วมสนับสนุนเงินส่วนตัว เพื่อพัฒนาด้านการคมนาคม เช่น
ก่อสร้างถนนท่อ/รางระบายน้า ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน (  =2.98, S.D.=.92) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง
จาแนกด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.70, S.D.= .80) เรียง
จากมากไปหาน้ อย ดัง นี้ มีส่ วนร่ วมเป็น คณะกรรมการการติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนาของชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล(โปร่งใส) (  =3.18, S.D.=.90) รองลงมา คือ มีส่วน
ร่วมให้ข้อมูลข้อบกพร่องในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ของชุมชน (  =3.16, S.D.=.88)
ยกเว้น มีส่วนร่วมติดตามผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาของชุมชนจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี (  =2.36, S.D.=1.05) และมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินโครงการ /กิจกรรมในการ
พัฒนาของชุมชนจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี/รายจ่ายเพิ่มเติม (  =2.11, S.D.=.89) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้อย
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง (  =3.29, S.D.= .78) คือ ด้านประชาชน (  =3.30,
S.D.=.71) รองลงมา คือ ด้านผู้นา (  =3.29, S.D.=.83) และ ด้านข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ
(  =3.27, S.D.=.78) ตามลาดับ
จาแนกด้านประชาชน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.30, S.D.= .71) เรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ มีความกระตือรือร้นหรือความสนใจในการพัฒนาชุมชน (  =3.38, S.D.=.88) รองลงมา คือ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (  =3.37, S.D.=.95) ได้รับ
การยอมรับจากชุมชน/ เพื่อนบ้าน (  =3.36, S.D.=.83) ได้รับบริการ/ผลประโยชน์ทางสังคม เช่น การประปา
ไฟฟ้า ถนน ฯลฯ (  =3.30, S.D.=.85) ได้รับการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา (  =3.26,
S.D.=.98) คนในชุมชนมีความรัก และสามัคคี ไม่ขัดแย้งกัน (  =3.25, S.D.=.89) มีฐานะทางการเงินที่ดีหรือมี
รายได้เพียงพอในการดาเนินชีวิตประจาวัน (  =3.25, S.D.=.83) ได้รับความรู้ และคาแนะนาในการประกอบ
อาชีพ (  =3.24, S.D.=.89) (  =3.38, S.D.=.88) คนในชุมชนมีความพร้อม /ทักษะ / เวลาในการมีส่วน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (  =3.23, S.D.=.92) และมีการร่วมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ใน
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การดาเนินกิจกรรมต่างๆ (  =3.19, S.D.=.91) ตามลาดับ ยกเว้น มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (  =3.86, S.D.=.86) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
จาแนกด้านผู้นา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.29, S.D.= .83) เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มี
ความสามารถในการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกชุมชน (  =3.40, S.D.=.96) รองลงมา คือ มี
ความเป็นผู้นาที่สามารถจูงใจให้สมาชิกในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนา (  =3.37, S.D.=1.00) ชี้นาให้
สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน (  =3.36, S.D.=.89) มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาองค์กร (  =3.33, S.D.=. 98) มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสมาชิกในชุมชนมีความพึง
พอใจ (  =3.29, S.D.=.91) นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลมีวิสัยทัศน์ที่ดีมองการณ์ไกล มีการบริหารงาน
ที่โปร่งใส (  =3.26, S.D.=.92) ให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอแก่ประชาชน (  =3.25, S.D.=1.03)
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาชักชวน (  =3.24, S.D.=1.00) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
ในชุมชน (  =3.23, S.D.=1.06) นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลจัดทาแผนโครงการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนแต่ละชุมชนอย่างยุติธรรม (  =3.21, S.D.=.90) และ นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลสามารถ
ตอบ สนองความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชนได้ (  =3.16, S.D.=1.01) ตามลาดับ
จาแนกด้านข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.27, S.D.= .81)
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน อย่างเต็มใจ (  =3.34, S.D.=.94)
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ เข้ามากากับ/ควบคุมการดาเนินงานกิจการชุมชน (  =3.33, S.D.=.98) เจ้าหน้าที่ให้ความ
เป็นกันเองกับประชาชนในการมาติดต่อราชการเป็นอย่างดี (  =3.32, S.D.=.91) ประชาชนมีความไว้วางใจ
และเชื่อถือเจ้าหน้าที่ (  =3.31, S.D.=. 93) เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจอันดีกับประชาชน (  =3.30,
S.D.=.97) เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของชุมชนได้อย่างถูกต้อง
(  =3.22, S.D.=.96) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต ไม่เห็นแก่พวกพ้อง(  =3.21,
S.D.=.89) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการทางานร่วมกับประชาชนในชุมชน(  =3.20, S.D.=.87) และ
เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล/ปฏิบัติงานในชุมชนของท่านอย่างสม่าเสมอ(  =3.19, S.D.=.95) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตาแหน่งในชุมชน ระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน
ด้านต่างๆ
ด้านการร่วมรับรู้ พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัย
ด้านการร่วมคิดตัดสินใจ พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ อายุ ระดับการศึกษา
และ อาชีพ ส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คือ เพศ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัย
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ด้านการร่วมปฏิบัติการ พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ เพศ สถานภาพการสมรส
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัย
ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ อายุ อาชีพ และ
รายได้ตอ่ เดือน ส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คือ เพศ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลา
ที่อาศัย

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ระดับการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาในด้านต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ อินท
พิบูลย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ พบว่า ระดับการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ในด้านการร่วมรับรู้ และด้านการร่วมปฏิบัติการและดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะ
ที่การมีส่วนร่วมในด้านการร่วมคิดตัดสินใจ และการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ระดับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านประชาชน ด้านผู้นา และด้านข้าราชการและพนักงานของรัฐ กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐเป็นฝ่ายริเริ่ม และตัดสินใจให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆขึ้นมา และมอบหมายให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการบ้ าง ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการสั่งการจากรัฐสู่ประชาชน (topdown approach) ซึ่งมิใช่การมีส่วนร่วมที่เป็นความต้องการของประชาชนจริงๆ ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อย
เห็นความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. 2545: 56-57) และสอดคล้อง
กับงานวิจั ยของ ยุทธศักดิ์ บัว แก้ว (2553) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่ว มในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในเขตอาเภอกุ ดจั บ จั งหวั ดอุด รธานี พบว่ า การพั ฒ นาการมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ มชนของ
ประชาชนในเขตอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ตามลาดับ แต่ ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชาติ เมืองใจ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเวียงฝาง อาเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ส่วนด้านที่อยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
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ตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนิ น งาน และด้ านการมี ส่ ว นร่ว มในการรั บผลประโยชน์จ ากการพั ฒ นา
ตามลาดับ ดังนั้น ประชาชนจึงไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์มากเท่าที่ควร หากพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชนเป็น 4 ด้าน ได้ดังนี้
1.1 มีส่วนร่วมด้านการร่วมรับรู้ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจเนื่องจากลักษณะของกิจกรรมและโครงการในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังคิดว่ากิจกรรม
เหล่านั้นเป็นเพียงหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องจัดทาให้ประชาชนเท่านั้น ประชาชนไม่มี
ความจาเป็นจะต้องร่วมดาเนินการก็ได้ ทาให้ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานเองยังขาดการสื่อสารที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งการ
สื่ อสารที่ ดี จะท าหน้ าที่ เหมื อนเป็ นตั วเชื่ อมความสั มพั นธ์ ระหว่ างประชาชนและองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครราชสีมา ให้มีความเข้าใจกันและกัน และนาไปถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชนต่อเพื่อให้เกิดการดาเนินงานกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ต่อไป (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. 2545: 57-62) การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังขาด
ความพร้อมที่จะใช้สื่อที่มีอยู่ในมือให้เกิดประโยชน์ เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น ทาให้ประชาชน
ขาดการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจากราชการซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนได้มีโอกาส
เข้ามีส่วนร่วม จึงทาให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ระดับ
ปานกลางเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ อินทพิบูลย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ส่วนด้านที่อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ตามลาดับ
1.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมคิดตัดสินในระดับน้อย ผู้วิจัย
พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีระดับการศึกษาปานกลาง และมีอาชีพ
ค้าขาย อาจทาให้ประชาชนไม่มีความสนใจที่จะติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เท่าที่ควร และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีการในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมา อีกทั้งหน่วยงานเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสหรือไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าแสดงความคิดเห็น หรือร่วมตัดสินใจในการวางแผนเพื่อการพัฒนา ทาให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆ ค่อนข้างน้อย ดังนั้น รัฐต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมพิจารณาตัดสินว่าสมควรจะให้มีกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อการพัฒนาต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฌอฟ้า ขันติ (2554) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศาบาลตาบลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารและด้านการรับฟังความคิดเห็น ตามลาดับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการร่วมตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 2 ลeดับ ซึ่งมีข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ 27 เทศบาลได้มีการแจ้งผล พิจารณา คัดเลือกโครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนทราบ รองลงมาคือ ข้อ 22 เทศบาล มีการจัดตั้งคณะกรรมสนับสนุน
การจัดทา แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 23 เทศบาลได้ เปิดโอกาส
ให้ ประชาชนเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมพั ฒนาท้ องถิ่นเพื่ อร่ วมตั ดสิ นใจในพิ จารณาคั ดเลื อกโครงการบรรจุ ลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และต่าสุด ข้อ 26 เทศบาลได้มีการแจ้งผล รายงานการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุ ปปัญหาความต้องการของประชาชนจั ดลา ดับ
ความสาคัญของปัญหา เพื่อจัดทา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทราบ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีร
ชาติ เมืองใจ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเวียง
ฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
1.3 การมีส่วนร่วมด้านการร่วมปฏิบัติการหรือดาเนินงานของประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อยู่ระดับปานกลาง เนื่องจาก บางกิจกรรมหรือโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ อย่างเช่น กิจกรรมเมาไม่ขับ กิจกรรมรักษาความสะอาดแม่น้าและบ้านเรือน เป็น
กิจกรรมที่สั่งการหรือมอบหมายของภาครัฐที่ประชาชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการมีส่วนร่วมได้ และกิจกรรมที่
ได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมระดับท้องถิ่นที่คนในท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่
ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญพิเศษเฉพาะด้าน กล่าวคือไม่ยุ่งยากในการเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้ เช่น
กิจกรรมในเทศกาลประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ อินทพิบูลย์ (2550) ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ในด้าน
การร่วมรับรู้ และด้านการร่วมปฏิบัติการและดาเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วีรชาติ เมืองใจ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเวียงฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
1.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย เพราะการจะมีส่วน
ร่วมในด้านนี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถค่อนข้างมากเนื่องจากการร่วมติดตาม และ
ประเมินผลจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก อีกทั้งต้องอาศัย
เวลาที่ยาวนาน เพราะการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ต้องใช้เวลา ดังนั้นในการตรวจสอบหรือประเมินผลต้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ อินทพิบูลย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ในด้านการร่วมคิดตัดสินใจ
และการติดตามผลและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชาติ เมืองใจ (2552) ที่
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่ นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเวียงฝาง อาเภอฝาง
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จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได้ต่อเดือน
และระยะเวลาที่อาศัย ในชุมชน มีความสั มพันธ์กับการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการพัฒ นาตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชาติชาย ณ
เชียงใหม่ (2533: 12) ที่พบว่า การที่ชุมชนใดๆ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่
กับการมีอานาจและสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการมีความสามารถในการเข้าถึงอานาจ และในการเข้า
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นประชาชนต้องมีทรัพยากรพื้นฐานที่สาคัญ คือ เงิน เวลา ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยม
ที่พอเพียงที่จะเอื้ ออานวยให้สามารถเข้าไปมีส่ว นร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนของตนเอง ซึ่งทาให้มีข้อจากัดอยู่มากสาหรับการที่ประชาชนจะเข้ามามีโอกาสที่จะมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ อินทพิบูลย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า ด้านการร่วมรับรู้ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับเพศ อายุ ระดับรายได้ และตาแหน่งในชุมชน สาหรับการมีส่วนร่วม
ด้านการร่วมคิดตัดสินใจ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ตาแหน่งในชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการร่วมปฏิบัติการหรือดาเนินงาน พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และตาแหน่งในชุมชน สาหรับการมีส่วนร่วมด้านการติดตาม
และประเมินผล พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้
และตาแหน่งในชุมชน
3. ประชาชน ผู้นา และเจ้าหน้าภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสู่การปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาของประชาชน กล่าวคือ การที่ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันทาให้เ กิดแนวคิด และวิธี
ปฏิบัติที่เหมือนกันภายในกลุ่มนั้นๆ ประชาชนจะพร้อมที่จะดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกลุ่มหรือชุมชนลง
ความเห็นว่าควรกระทา เนื่องประชาชนต้องการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มหรือ
ชุมชนนั้น เมื่อเกิดการรวมกลุ่ม ผู้นาจึงเกิดขึ้นและเป็นตัวการสาคัญอีกทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มดาเนิน
กิจกรรมนั้นๆ ยิ่งผู้นากลุ่มสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากภาครัฐได้ หรือกลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของภาครัฐด้วย จะยิ่งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนั้นๆ ยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไพฑูรย์ อินทพิบูลย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชาชน ด้านผู้นา และ
ด้านข้าราชการและพนักงานของรัฐ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุท ธศาสตร์ของ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.ด้านการร่วมรับรู้ ควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริม อาชีพ
และเพิ่มรายได้ การก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้าทางระบายน้า และ สะพานของเทศบาล ส่งเสริมสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณี หรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ผ่าน
ช่องทางตามสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง รถแห่ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านการรับรู้และการร่วมปฏิบัติการ
ให้เพิ่มมากขึ้น
2. ด้านการร่วมคิดตัดสินใจ ควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ร่วมในการทาประชาคม
เพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น /วางแผนใน การ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ร่วมตัดสินใจอนุมัติโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี เพราะเมื่อประชาชนมี
การศึกษาก็จะมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทาให้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการคิดตัดสินใจและการติดตาม
ประเมินผลมากขึ้น
3. ด้านการร่วมปฏิบัติการ จัดให้ประชาชนมีส่วนในการร่วมสนับสนุนวัดสุอุปกรณ์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่องานส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน และ ร่วม
สนับสนุนเงินส่วนตัว เพื่อพัฒนาด้านการคมนาคม เช่น ก่อสร้างถนนท่อ/รางระบายน้า ก่อสร้างและปรับปรุง
สะพาน ให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละชุมชน
4. ด้านการติดตามและประเมินผล ควรจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาของชุมชนจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี และมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ดาเนินโครงการ /กิจกรรมในการพัฒนาของชุมชนจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี /รายจ่ายเพิ่มเติม ให้มาก
ยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
ด้านประชาชน ควรมีกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้นหรือความสนใจในการพัฒนาชุมชน จัดให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมการยอมรับจากชุมชน/
เพื่อนบ้าน บริการ/ผลประโยชน์ทางสังคม เช่น การประปา ไฟฟ้า ถนน ฯลฯ ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
เมื่อเกิดปัญหา สร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้มีความรัก และสามัคคี ไม่ขัดแย้งกัน สนับสนุนการสร้างฐานะ
ทางการเงินที่ดีหรือมีรายได้เพียงพอในการดาเนินชีวิตประจาวัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ และ
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คาแนะนาในการประกอบอาชีพ มีความพร้อม /ทักษะ / เวลาในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และมีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นและสม่าเสมอ
ด้านผู้นา ควรสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชี้นาให้สมาชิกในชุมชน
ตระหนักถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์กร มี
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสมาชิกในชุมชนมีความพึงพอใจ ผู้นาควรมองการณ์ไกล มีการบริหารงาน
ที่โปร่งใส ให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอแก่ประชาชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน มี
การจัดทาแผนโครงการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละชุมชนอย่างยุติธรรม สนองความต้องการของ
ประชาชนแต่ละชุมชนได้ ผู้นาควรตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยด้านประชาชนให้มากขึ้น เช่น การส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรัก และสามัคคี ไม่ขัดแย้งกัน และการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และคาแนะนาในการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น เนื่องจากจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในทุกๆด้าน
ด้านข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ ควรจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน อย่างเต็มใจ เข้า
มากากับ/ควบคุมการดาเนินงานกิจการชุมชน ให้ความเป็นกันเองกับประชาชนในการมาติดต่อราชการเป็นอย่างดี มี
ความไว้วางใจและเชื่อถือเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ความเข้าใจอันดีกับประชาชน สามารถดาเนินการตอบสนองความ
ต้องการและความจาเป็นของชุมชนได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต ไม่เห็นแก่พวกพ้อง มี
ความรู้ความสามารถในการทางานร่วมกับประชาชนในชุมชน สามารถเข้ามาดูแล/ปฏิบัติงานในชุมชนของท่านอย่าง
สม่าเสมอ ประชาชนควรเปิดใจ และให้ความใส่ใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ มากขึ้นเนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นั้นส่งผลประโยชน์แก่ตัวพวกเขาเองโดยตรง
ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี้
1. ควรให้มีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนเจาะลึกลงไปในยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดในการดาเนินกิจกรรมที่แตกต่างๆ กัน และนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้เพื่อพิจารณาว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
2. ควรทาการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ โดยเปลี่ยนขอบเขตพื้นที่ที่ทาการศึกษา อย่างเช่น องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลแต่ ล ะต าบลในพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า และน าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม า
เปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่างจากผลการวิจัยในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร
3. ควรศึกษาบทบาทของผู้นากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
4. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนเฉพาะในขั้นตอนการดาเนินการในภารกิจที่จะต้องมี
การนามาพัฒนาในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งควรจะให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือองค์กรที่ปกครองดูแลพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการมากกว่าที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาดาเนินการทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ใช้
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ผู้ดูแลรักษา ซ่อมแซมเมื่อเกิดการชารุดเสียหาย ซึ่งสามารถที่จะวางแผนกาหนดงบประมาณในการดูแล
บารุงรักษาได้ต่อเนื่องตลอดไป โดยไม่ต้องรองบประมาณหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
5. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารและดาเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และนามาปรับปรุง แก้ไข เพื่ อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ ตลอดจนตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพิ่มเติมให้กว้างขวางมากขึ้น
7. ควรศึกษาด้วยวิธีเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการนายุทธศาสตร์ไป
ทดลองใช้และมีการปรับปรุงแก้ไขขณะดาเนินการวิจัย จนได้ยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้การได้

