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บทคัดย่อ
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาเชิงสารวจ เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล มาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 3) เพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัว อย่าง จานวน 369 คน แล้ว นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์
มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพอสมควร
และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อยในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการปฏิบัติงาน และด้าน
การติดตามประเมินผล
2. ประชาชนที่มีเพศแตกต่างมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติงานและด้านการติดตามประเมินผล
แตกต่างกัน สาหรับประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน
ค าส าคัญ : มีส่ ว นร่ ว มของประชาชน การดาเนิน งานขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลมาบยางพร
จังหวัดระยอง
1
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Abstract
This title was “The Study of People‘s Participation Model in the Operations of
Mapyangphon Sub District Administrative Organization, Pluak Daeng District, Rayong
Province” and this survey research aimed 1) to study people‘s participation model in
the operations of Mapyangphon sub district administrative organization, Pluak Daeng
district, Rayong province. 2) to compare people‘s participation model in the operations
of Mapyangphon sub district administrative organization, Pluak Daeng district, Rayong
province. 3) to propose the people‘s participation model in the operations of
Mapyangphon sub district administrative organization, Pluak Daeng district, Rayong
province. The sample consists of 369 people and analyzed by compute program. The tool
used in this research was the questionnaire. Statistical analysis used to analyze the data
were percentage, frequency, mean, standard deviation, and t-test (Independent Sample).
The results have shown that;
1. People‘s participation model in the operations of Mapyangphon sub district
administrative organization, Pluak Daeng district, Rayong province, the overall of
people s participation in the operations was the reasonable. When considering each
aspect in descending order on the average rating found that decision making aspect,
accepting benefits aspect, the operation aspect and the evaluation aspect.
2. The different gender of people had the participation in the operations of
Mapyangphon sub district administrative organization, Pluak Daeng district, Rayong
province found that operation aspect and evaluation aspect were difference. By
people who had the different education level, occupation and income found that the
participation in the operations of Mapyangphon sub district administrative organization,
Pluak Daeng district, Rayong province was different.
Keywords: People‘s Participation Model, The Operations of Mapyangphon Sub-District,
Rayong Province
บทนา
การปกครองประเทศตามระบบประชาธิปไตย มีความหมายหลักการสาคัญที่เป็นการปกครอง
ของ ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยมีลักษณะประการหนึ่ง คือ การที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน การปกครองโดยตรงหรือทางอ้อม และนับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
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ปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตย นับตั้งแต่ พ.ศ.
2475 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน รัฐ บาลต่างๆ เห็นความสาคัญในการกระจายอานาจการปกครองจาก
ส่วนกลางไปสู่ระดับท้องถิ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรู้ จั ก การ ปกครองตนเองและเรี ย นรู้ ก ารปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และเข้ามาตรวจสอบการทางานของรัฐได้
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
ชนบทมากที่สุด มีการดาเนินงานโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและ
วางแผนพัฒนาตาบล กากับดูแลและตรวจสอบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับตาบลได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้
ประชาชนในตาบลมีความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์การบริหารส่วนตาบล และรู้สึกตัวว่ามีความ
ผูกพัน มีส่วนได้ส่วนเสียต่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้แก่ประเทศชาติโดย
ส่วนรวม (อุทัย หิรัญโต. 2523: 5-6)
โดยหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้มีการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 282 การปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้การบริการสาธารณะแก่
ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การที่จะทาให้การปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายตามหลักการได้ จึงต้องยึดหลัก
พื้นฐานประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนา และรวมถึงการ
ตรวจสอบการใช้อานาจ เพื่อให้การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อที่จะให้การบริหารงานหรือการดาเนินงาน
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราษฎรในท้องถิ่น
“การเข้ามามีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการทางานขององค์การบริห ารส่ว นตาบล” จึงเป็นกลไก
พื้นฐานที่สาคัญที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการได้ซึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประชาชนต้องมีอานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ มีการจัดสรรอานาจ
มีความเท่าเทีย มกันในสั งคม มีการรวมปั จจัยทางสั งคม มีการคุ้มครองปกป้องสิ ทธิส่ วนบุคคลขอ
ประชาชน มีความยื ดหยุ่ นในโครงสร้ างของการทางานที่ตรวจสอบได้โ ปร่งใส และความต้องการ
ทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วมต้องได้รับการคานึงถึง (นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ, 2546: 2)
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ซึ่งปัจจุบันประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เกี่ยวกับการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในระดับหนึ่ง แต่การดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อสังเกตว่าประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย
การมีส่วนร่วมในการติดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานน้อยมากทาให้การบริหารงานไม่ตรงตามความ
คาดหวังที่ประชาชนต้องการ
การศึกษาวิจัย รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลของผู้ วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ต้ องการนาผลการวิ จั ย ไปเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพโปร่งใสเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ตลอดจนประชาชนแลผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจศึกษาแนวทางใน
การบริห ารจัดการภารกิจขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการกาหนดทิศทางและติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่ วนร่วม (Participation
Democracy) ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่จะนามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตัดสินใจทาวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน
3. เพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยาง
พร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สมมุติฐานการวิจัย
ประชาชนมีสถานภาพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตาบล
มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน

142

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.2 May – August 2018

.

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จานวน 4,709 คน และได้กาหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 369 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จานวน 4 ด้าน ดังนี้
- ด้านการตัดสินใจ
- ด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านการรับผลประโยชน์
- ด้านการติดตามประเมินผล
3. ขอบเขตด้านสถานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง เป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีสิทธิ์ เลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่รวม 7 หมู่ จานวน 369 คน แล้วนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ นาเสนอผลการวิจัย มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.62 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.38 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-35 ปี คิดเป็นร้อยละ
46.34 การศึกษาส่ ว นใหญ่จ บการศึก ษาระดับต่ากว่ าปริญญาตรีคิด เป็นร้อยละ 75.60 ส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ32.52 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เกิน
5,001 – 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.10
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่วนตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนิ นงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี
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ส่ ว นร่ ว มโดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อยในแต่ ล ะด้า นดั งนี้ ด้ านการการตัด สิ น ใจ ด้ านการรั บ
ผลประโยชน์ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามประเมินผล
ด้านการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในด้านนี้ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นนี้ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามลาดับ พบว่าองค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบยางพร เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการของ
ชุ ม ชนมากสุ ด รองลงมาคื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมาบยางพรให้ มี ส่ ว นร่ ว ม จั ด เรี ย งล าดั บ
ความสาคัญของปัญหาตามความจาเป็นเร่งด่วนและความต้อ งการของชุมชน ถัดมาคือองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมาบยางพรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชน
เพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นา ล าดั บ ต่ อ มาคื อ การที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมาบยางพรเปิด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนา และลาดั บสุดท้ายคือองค์การ
บริหารส่วนตาบลมาบยางพรได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผน/โครงการของ
ชุมชนต่อที่ประชุมประชาคมซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในด้านนี้ระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นนี้ โดยเรียงข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า ประชาชนให้ความ
ร่วมมือองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน เช่น การส่งเสริม การฝึกอาชีพ องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรได้จัดทา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของ
กลุ่มแม่บ้านเพื่อแจกจ่ายประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและเยาวชนให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลมาบ
ยางพรได้ให้เงิน/จ่ายค่าตอบแทน/มอบรางวัลแก่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และ องค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบยางพรได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า
ให้กับประชาชน
ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในด้านนี้ระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นมากที่สุ ดในประเด็นนี้ โดยเรียงข้อจากมากไปหาน้อยตามลาดับ พบว่า ประชาชนให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรไป
ดาเนิน การมากสุ ด รองลงมาคือการมีส่ ว นร่ว มเป็นกรรมการในการดาเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรถัดมาคือการมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณูปโภค
ถนน ไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์ ต่อมาคือการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงานแก่
องค์การบริห ารส่ วนตาบลมาบยางพรในการพัฒนา และมีส่ว นร่ว มในโครงการก่อสร้างที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลมาบยางพรได้ดาเนินการในลาดับน้อยสุด
ด้านการติดตามประเมินผล ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการติดตาม
ประเมิ น ผล อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง หากเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ เรี ย งจากมากไปหาน้ อ ยพบว่ า
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ประชาชนให้ความร่วมมือ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรมากที่สุด และ
ลาดับถัดมาองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร องค์การบริหารส่วนตาบล
มาบยางพรได้แต่งตั้งประชาชนเข้ าร่วมเป็นกรรมการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ความก้าวหน้าของโครงการ/แก้ปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบยางพรและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการติดตามการนาเสนอแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมน้อยสุดในด้านนี้
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการดาเนินงานแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เพศต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การมี รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการตัดสินใจ พบว่า เพศต่างกันไม่มีผลต่อการมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ด้านการปฏิบัติงานพบว่าเพศต่างกันมีผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลมาบยางพร ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า เพศต่างกันไม่มีผลต่อรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน และด้านการติดตามประเมินผลพบว่า เพศต่างกันมีผลต่อรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
สมมติ ฐ านที่ 2 ประชาชนที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ดาเนินงาน แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุต่างกันมีผลต่อรูปแบบการมีส่ วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ในด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการติดตามประเมินผล
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนินงาน แตกต่างกัน
ผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ในด้านการตัดสินใจ ด้าน
การปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการติดตามประเมินผล
สมมติฐ านที่ 4 ประชาชนที่มีอาชี พต่างกันมี รูปแบบการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพต่างกันมีผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ในด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการติดตามประเมินผล
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีรูปแบบการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ในด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
รับผลประโยชน์ ด้านการติดตามประเมินผล
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษา
การพัฒนาการวางแผนรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่าปัจจัยที่ มี
ผลต่อการมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มากที่สุดคือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้าน
การปฏิบัติงาน ด้านการติดตามประเมินผล ดังนี้
ด้านการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
ด้านการตัดสินใจจัดทาแผนการดาเนินงาน และประชาชนได้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ย วข้องกับโครงการ
หรือ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร โดยที่ประชาชนได้เสนอความต้องการ
ของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการ หรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร เพื่อ
นามาเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาในปีถัดไป
ด้านการรับ ผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนได้ผ ลจากการวางแผนดาเนินงานท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการจากเทศบาลตาบลนางั่ว
ได้จัดทาแผนงาน/โครงการที่มี่ลักษณะเป็นวัตถุสิ่งของ เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้
สาหรับประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งโดยทางปฏิบัติงานประจาวันของประชาชนรวมถึงเป็นแนวทางใน
การเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนดาเนิน
ท้องถิ่นมากขึ้นและส่งผลต่อประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
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องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่ประชาชน
ด้านการติดตามประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ได้เปิดโอกาสให้
ท่านเข้าร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานท้องถิ่นโดยได้มีการแต่งตั้งประชาชน
เข้ าเป็ น กรรมการประเมิ น ผลแผนงานหรื อโครงการตามแผนพั ฒ นาและมีส่ ว นร่ว มในการจัด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ด้านการตั ดสิ น ใจ ควรมีก ารสร้า งกระบวนการสรุ ปประเด็น ที่ส ามารถน าเสนอความ
ต้องการของท่านหรือชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพรนั้น
ต้องการให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลมาบยางพร ได้จัดทาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณูปโภคงานด้านศาสนา และงานด้านการศึกษา ให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับผลประโยชน์
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
3. ด้านการปฏิบัติงาน ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่ได้ร่วมประชุมจั ดทาแผน
ดาเนินงานเพราะคิดว่าจะทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนดาเนินงานและประชาชนได้เข้า
ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร จัดทาขึ้น
ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ไปเสนอความต้ อ งการต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
4. ด้านการติ ดตามประเมิน ผล ควรมีการเพิ่ม โอกาสให้ ประชาชนเข้ามาเข้า ร่ว มควบคุ ม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานท้องถิ่นและได้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าเป็นกรรมการ
ประเมินผลแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒน้าองถิ่นด้านการ
ติดตามประเมินผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การส่งเสริมบทบาทของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ให้ชัดเจน
ให้มีพลังที่เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองได้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทา
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ควรรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
จัดทาแผนดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
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3. ควรรณรงค์สร้างจิตสานึกในการรักท้องถิ่น รักถิ่นกาเนิดของตนเองโดยร่วมกั นสร้างสรรค์
และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญและประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึงกัน
4. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายในการกาหนดทิศ
ทางการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการปลูกจิตสานึกประชาชนในท้องถิ่นเป็น
แกนหลักของการพัฒนาการโดยเข้ามามีส่วนร่วม และปูกจิตสานึกในภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบรางคู่ทั้งการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย ตลอดจนถึง การจัดส่งเสริมในเรื่องการอบรม สัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสม่าเสมอ ควบคู่กับการปฏิบัติจริงในการเข้ามามีส่วนร่วมที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยความรักความผูกพันในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันจะส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการ
จัดทาประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) คือร่วมในการคิดถึงปัญหา
โดยนระบุความต้องการของชุมชนจนเกิดโครงการระหว่างการดาเนินการ (โครงการเริ่มต้นทา) และ
การตัดสินใจดาเนินการ (โดยองค์กรชุมชนหรือชาวบ้าน) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)
ประกอบด้วย การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรต่างๆ การบริหารงานกิจกรรมและการประสานงานขอ
ความช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)ทางด้านวัตถุ สังคม ของแต่ละบุคคล มีส่วนร่วม
ในการพยายามประเมินผล (Evaluation)ของโครงการที่ ท้องถิ่ นได้จั ดท าขึ้ นเพื่ อพั ฒนาท้ องถิ่นและ
พัฒนาศักภาพของท้องถิ่นไปด้วยพร้อมๆ กัน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ควรมีการให้ความรู้ แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาจจะจัดในลักษณะการฝึกอบรมการ
จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อที่
ประชาชนจะได้รับทราบถึงการเข้าร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีความเข้าใจในการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. ควรออกเยี่ยมเยียนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อพบประชาชนและรับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาที่จัดทาไว้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ทาให้ผู้ศึกษาสามารถกาหนดแนวทางเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีลักษณอย่างเดียวกันดังนี้
ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักให้ความสาคัญ ประโยชน์ที่จ ะได้รับต่อการที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมทาการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบภาพรวมของหน่วยงาน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของถิ่นนั้นๆ
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