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รายงานการวิจัย 

1 บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

Public Participation in Local Development Planning  
of Nong Han District Management Organization, Udon Thani 

 
สมบัติ  ทัพธานี 1 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี  จําแนกตามเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได ประชากรที่ใชใน
การวิจัย คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง และ
อาศัยอยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยการ
สุมอยางงาย ไดขนาดของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ 
จํานวน 397 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการ
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 
ผลการวิ จั ยพบว า  1)  การมีส วนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวมพบวา
ประชาชน มีสวนรวม ในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณา
เปนรายดานพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 2 ดาน โดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม และดานการมีสวนรวมในการ
กําหนดปญหา ในขณะที่ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับ
นอยจํานวน 2 ดาน โดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยคือ ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล  2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบวา การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินโดยรวมเมื่อจําแนกตามเพศ จําแนกตาม
ชวงอายุ จําแนกตามระดับการศึกษา จําแนกตาม
อาชีพ และจําแนกตามรายได มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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คําสําคัญ:  การกําหนดปญหา การตัดสินใจ การ
ดําเนินกิจกรรม การประเมินผล 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to 
study and compare public participation in local 
development planning of Nong Han District 
Management Organization, Udon Thani by 
classifying the subjects according to their age, 
education and income. 397 people who live in 
Nong Han District, Udon Thani, were selected 
by simple random sampling. For data analysis, 
Statistical Package doe the Social Sciences 
(SPSS) was utilized to analyze percentage of 
frequency, means, Standard Deviation, t-test, 
One-way ANOVA and Scheffe’s Post hoc 
Comparison Method. The results were as 
follows: 1) Overall, it was found that the level of 
public participation in local development 
planning of Nong Han District Administration 
Organization, Udon Thani, was moderate. 
When considering in each dimension, it was 
found that people in the district participate in 
‘operation activity’ and ‘problem definition’ 
highly. Meanwhile, there are two dimensions of 
lower public participation in local development 
planning, including ‘participation in decision 
making’ and ‘evaluation’. 2) The results of 
comparison of public participation in local 
development planning     of Nong Han District 
Administration Organization, Udon Thani were 
as followed: classifying that public participation 

in local development planning from sex age 
education occupation and income was 
significantly different between males and 
females at 0.01 
 
Key Word: Problem Definition, Operation 
Activity, Participation in Decision Making, 
Evaluation   
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาประเทศภายใตบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนนั้น การ
กําหนด ยุทธศาสตรการพัฒนานั้น มีความ
จําเปนตอการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อสรางความ
เขมแข็งภายในประเทศใหมีศักยภาพและสราง
ความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงได
อยางรูเทาทัน และเสริมสรางความเทาเทียมกัน 
ของกลุมคนในสังคม รวมทั้งความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถ่ิน เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาที่
มั่นคง และเปนการดํารงวิถีชีวิตของชุมชน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรูควบคูกับ
คุณธรรม การพัฒนาคนใหเปนเลิศ โดยเฉพาะ
องคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน ตั้งแตระดับประเทศ ระดับชุมชน อันจะ
นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง และยั่งยืนได 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550 : 10) 
 นับตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ.2540 เปนตนมา 
บทบาท อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอยางมาก โดยรัฐธรรมนูญไดให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการกําหนดกรอบความ
เปนอิสระในการปกครองตนเองและการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมี อํานาจ    
หนาที่ของตนเอง  ตอมาไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดกําหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มีความเปน
อิสระมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตัวเอง และใหมีอํานาจในการประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดไว (กระทรวง มหาดไทย, 2548: 18) แต
ปญหาและขอจํากัดของการจัดทําแผนพัฒนา 
คือ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขาด
วิ สั ยทั ศน ในการพัฒนา  ไมสามารถบอก
เปาหมายของ  การพัฒนาหรือสภาพ ที่พึง
ปรารถนาได ขณะเดียวกันบุคลากรยังขาดความรู
ความเขาใจและประสบการณในการจัดทํา
แผนพัฒนา ทําใหแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญเนนการพัฒนา
เฉพาะโครงสรางพื้นฐาน ละเลยการพัฒนาดาน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะดานสังคม ไมสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และยังขาดการมี
สวนรวมของประชาชน (สํานักงานบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน, 2543: 13-14) 
 องคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เปนองคกร
ปกครองทองถ่ิน  อันมีหน าที่ ในด านการ

บริหารงานชุมชนดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุข แตใน
การฏิบัติงานนั้น จําเปนจะตองใหประชาชนใน
พื้นที่ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
เพราะประชาชนผูเปนเจาของพื้นที่จะเปนผูรู
ปญหา รูขอมูลและรูความตองการของทองถ่ิน
ตนเองอยางแทจริง และจากการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลที่
ผานมาปรากฏวา จากฐานขอมูลความจําเปนขั้น
พื้นฐาน (จปฐ.2) คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอ
หนองหานยังไมบรรลุเปาหมายตามเกณฑ
มาตรฐานของเครื่องชี้วัด ไดแก ประชาชนใน
ครัวเรือนยังติดสุรา การรับประทานอาหารที่ไม
มีคุณภาพ และมาตรฐาน และการไมเขารวมกลุม
ที่จัดตั้งขึ้นในหมูบาน รองลงมา รอยละ 76.9 
ไดแกประชาชนไมมีสวนรวมในกิจกรรมของ
หมูบาน และไมมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นตอผลประโยชนของชุมชน ทั้งนี้ก็
เนื่องมาจากขาดการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ เร่ิมตั้งแตการรวมในการกําหนดปญหา 
รวมในการตัดสินใจ รวมในการดําเนินกิจกรรม 
และรวมในการประเมินผล 
 จากความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาดังกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
เพื่ อใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนอันจะนําไปสูการแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใน
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่ อศึ กษาการมี ส วนร วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 
ป ขึ้นไป อาศัยอยูในพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 10 ตําบล กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
โดยสูตรจากของทาโร ยามาเน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยางที่ระดับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 397 คน 
 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวมรวม
ขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา แลวนําไป
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวนํามาวิเคราะห 
โดยใชคาสัมประสิทธิ์ เอลฟา (∝–Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความ
เชื่อมั่น0.96 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดติดตอ
ประสานงานกับผูนําหมูบาน เพื่อขออนุญาตเก็บ
ขอมูลและนัดหมายวันเวลาที่จะเขาเก็บรวบรวม
ขอมูล จนครบ 397 คน แลวนําแบบสอบถามที่
ตอบแล วมาใช เป นข อมู ล เพื่ อวิ เคราะห
ผลการวิจัยตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ 
คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมุติฐานเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบคาทีแบบอิสระ 
(t-test for Independent Samples) และเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน จําแนกตามอายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได  โดยการวิ เคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One–way Analysis of 
Variance หรือ One–way ANOVA) และเมื่อพบ
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะ
ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนราย
คู (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ
ของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
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สวนตําบลในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวมพบวา ประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในระดับ
ปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินอยูในระดับปานกลางจํานวน 2 ดาน คือ 
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม และ
ด านการมีส วนรวมในการกํ าหนดปญหา 
ในขณะที่ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับนอยจํานวน 2 
ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล เมื่อ
แยกพิจารณาทีละดาน และเปนรายขอคําถาม 
สรุปผลไดดังตอไปนี้ 
 1.1 ดานการมีสวนรวมในการกําหนด
ปญหา โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
รวมในการใหขอมูลหรือรวบรวมขอมูลปญหา
ในหมูบาน/ตําบล รองลงมา คือ รวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น
ในหมูบาน/ตําบล และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ รวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ในหมูบาน/ตําบล   
 1.2 ดานการมีสวนรวมตัดสินใจ โดย
ภาพรวม การมีสวนรวมอยูในระดับนอย โดย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมแสดงความ
คิดเห็นเมื่อเกิดประเด็นความขัดแยงในการเสนอ
แนวทางแก ไขปญหาของหมูบ าน /ตํ าบล 
รองลงมาคือ รวมในการวางแผน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อแกปญหาในหมูบาน/ตําบล และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ รวมเปนคณะกรรมการ
หรือเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อแต งตั้ ง เปนคณะ 

กรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใน
ระดับตาง  ๆ 
 1.3 ดานการมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
รวมทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนตาม
แผนงานของหมูบาน/ตําบล รองลงมาคือ รวมใน
กิจกรรมที่เปนการปกปองหรืออนุรักษแหลง
สาธารณะประโยชน  และส่ิงแวดลอมใน
หมูบาน/ตําบล และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 
รวมเปนกรรมการหรือมีสวนรวมในการเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการในการ
จัดซื้อจัดจางตามโครงการ/กิจกรรม/ของ อบต.  
 1.4 ด า นก า รมี ส ว น ร ว ม ในก า ร
ประเมินผล โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย โดยพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
รวมในการใหขอมูลผลการดําเนินโครงการ ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน รองลงมาคือ รวมติดตาม
และสอบถามเกี่ยวกับโครงการตางๆ เมื่อพบ
ปญหา ตอผูบริหาร อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. 
และขอที่มีค าเฉลี่ ยนอยที่ สุดคือ รวมเปน
กรรมการ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ อบต.  
 2. ผลการเปรียบเทียบ การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
สรุปผลไดดังตอไปนี้ 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบ โดยจําแนกตาม
เพศ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของประชาชน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาประชาชน
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มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้ง 4 ดาน 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบ โดยจําแนกตาม
อายุ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณา
ในแตละดานพบวา ดานการมีสวนรวมในการ
กําหนดปญหา ดานการมีสวนรวมตัดสินใจ และ
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.01 สวนดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05    
 2.3 ผลการเปรียบเทียบ โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ดาน
การมีสวนรวมตัดสินใจและดานการมีสวนรวม
ในการประเมินผล มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ในทํานอง
เดียวกันด านการมีสวนรวมในการดํ าเนิน
กิจกรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 สวนดานการมีสวนรวมใน
การกําหนดปญหา ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไมแตกตางกัน  
 2.4 ผลการเปรียบเทียบ โดยจําแนกตาม
อาชีพ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทั้ง 4 ดาน  
 2.5 ผลการเปรียบเทียบ โดยจําแนกตาม
รายได พบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีสวน
รวม ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 4 ดาน  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สากล ภูขัน
เงิน (2548) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวม
ของประชาชนตําบลหนองใหญ อําเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมี
สวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการพัฒนาทองถ่ินนั้นถึงแมประชาชน
จะมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนจนถึงจุดสุดทายก็
ตาม แตเปนเพียงการมีสวนรวมตามรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น แต
สภาพความเปนจริง การคิด การตัดสินใจ และ
การติดตามประเมินผลในการพัฒนาทองถ่ินนั้น
มักจะเปนเรื่องของผูนําทองถ่ินและขาราชการ
สวนทองถ่ินมากกวา เนื่องจากประชาชนยังขาด
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการเขา
ไปมีสวนรวมในทางการเมือง ประกอบกับ
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คานิยมที่ เกรงใจ เกรงกลัวผูนําทองถ่ินและ
ขาราชการ จึงกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได พบวา มีความ
แตกตางกันทุกตัวแปร ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย  
 จําแนกตามเพศ พบวา เพศที่แตกตาง
กัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยรวมแตกตางกัน โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยสูง
กวาเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับ กิตติม บุญชูวิทย 
(2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองของประชาชนในเขต
จังหวัดขอนแกน ในขณะที่ไมสอดคลองกับ      
ชูชาติ  ผิวสวาง (2548) พบวา ประชาชนที่มีเพศ
ตางกัน มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไมแตกตางกัน  
 จําแนกตามอายุ พบวา ประชาชนที่มี
ชวงอายุที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท องถ่ินโดยรวมแตกต างกัน 
สอดคลองกับ ชูชาติ   ผิวสวาง (2548) ได
ทําการศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตําบลน้ําออม 
อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร   
 จําแนกตามการศึกษา พบวา ประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยรวมแตกตาง
กัน โดยพบวา ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี  มีคาเฉลี่ยสูงกวาประชาชนที่มี
การศึกษาในระดับตางๆ ทุก ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ บราวน (Brown, 1953: 59 อางถึงใน 
วิวัตน  ภูคะนองศรี, 2536: 111) ไดศึกษาพบวา ผู
ที่มีการศึกษาสูงมักจะเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
อยางแข็งขันมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา 
นอกจากนี้ เสลสันและเวอรเนอร (Nelson & 
Verner, 1960: 252 อางถึงใน วิวัตน  ภูคะนองศรี, 
2536: 111) ไดศึกษาพบวา สมาชิกที่เขารวมใน
กิจกรรมมักจะเปนผูที่ไดรับการศึกษาสูง  
 จําแนกดานอาชีพ พบวา ประชาชนที่
ประกอบอาชีพที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยรวม แตกตางกัน 
โดยพบวา ผูประกอบอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีคาเฉลี่ยสูงกวาทุกกลุมอาชีพ ซ่ึง
สอดคลองกับ กิตติม  บุญชูวิทย  (2544) ได
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครองของประชาชนในเขตจังหวัด
ขอนแกน  
 จําแนกตามรายได พบวา ประชาชนที่มี
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยรวมแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับ สมศักดิ์ นอยนคร (2551) ได
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล
ตําบล ในจังหวัดอุตรดิตถ  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 องคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอหนองหาน ควรสงเสริมใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการคิดพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเองอยางแทจริง โดยจัดใหมีโครงการหรือ
กิจกรรมการพัฒนา และใหประชาชนมีสวน
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รวมคิด หรือวางแผนเพื่อแกไขปญหาของ
ตนเอง โดยองคการบริหารสวนตําบลอาจให
การสนับสนุนงบประมาณอบรมใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของการมีสวน
รวม หรือมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็น ปญหาและความตองการของประชาชน
ในหมูบานเปนประจํา พรอมทั้งนําผลการ
ประชุมไปสู การตัดสินใจอันเปนการจุด

ประกายใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ
พัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อใหไดรับทราบขอมูลในเชิงลึก ซ่ึง
สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินตอไป 
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