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บทคัดยอ่1 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 23 ชุมชน  
ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซีและมอร์แกน จ านวน 375 คน และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .89 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ F test (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี อยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน เรียงตามล าดับ
คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ 

                                                 
* อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

  2. ประชาชนของเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีที่มี เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ควรจัดท า
แผนพัฒนาเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพ และรายได้
ให้กับประชาชนให้ครบวงจรทั้งแหล่งผลิตและแหล่ง
ขายสินค้า และเทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองโดยการ
จัดท าแผนพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ในระดับชุมชน  
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, การจัดท าแผนพัฒนา, 

เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to 
study a participation of people in development 
planning in Phromburi Municipality, Singhaburi 
Province, 2) to compare an opinion towards a 
participation of people in development planning in 
Phromburi Municipality, Singhaburi Province as 
classified by gender, age, education and occupation, 
and 3) to define problem and suggestion of people 
regarding participation of people in development 
planning in Phromburi Municipality, Singhaburi 
Province. Quantitative data were derived from the 
people residing in Phromburi Municipality, Singhaburi 
Province with the total of 23 communities and the 
total number of 375 respondents obtained from 
Krejcie & Morgan sampling table by using the 
simple random sampling technique. The research 
instrument was a rating scale questionnaire with 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 

A Participation of People in Development Planning in Phromburi Municipality, 
Singhaburi Province 

 
ดร.ณัฐวัฒน์  สิริพรวุฒิ * 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน 2560 

reliability of .89. The statistics used for data analyses 
were percentage, mean, standard deviation, t-test 
and F test (One-way ANOVA).  
 The findings were found that: 
  1. Overall aspects of the participation of 
people in development planning in Phromburi 
Municipality, Singhaburi Province were at the low 
level. When classified by aspects, the low mean 
score were found for all 4 aspects which were 
aspect of beneficial participation, decision making 
participation, operational participation, and evaluative 
participation.  
  2. There were no significant difference of 
the opinions regarding to a participation of people 
in development planning in Phromburi Municipality, 
Singhaburi Province by demographic factors in all 
cases. 
  3. Suggestion and recommendations was 
there shall be integrated and development plan 
for career promotion and income generating to the 
people from production to trading. The municipality 
should be giving an opportunity for people to 
participate in their local and community planning. 
 
Keyword: Participation, Development Planning, 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ใน
ช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งโอกาสที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ขณะที่ต้องค านึงถึงภัยคุกคามและจุดแข็งที่ใช้ผลักดัน
การพัฒนาให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่มีอยู่ไม่ให้
เป็นอุปสรรคการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องประเมิน
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมิน
ศักยภาพของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา

ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 71) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจและมุ่งที่จะ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
หมวด 5 ว่าด้วยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และหมวด 14 
ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เป็นการก าหนด
นโยบายและหลักการส าคัญของรัฐในการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนด
ทิศทางการให้ความส าคัญในการปกครองตนเอง โดย
จะเห็นได้จากมาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และ
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 281 ภายใต้
บังคับมาตรา 1 รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2546) ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งคือการพึ่งตนเอง
ของชุมชนเป็นจุดหมายปลายทางของการพัฒนาใน
ทรรศนะใหม่ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง  มี
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการเป็นผู้น าพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี พึ่งตนเองได้ ทุกคน
ต้องร่วมมือกันมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ เปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (สถาบันพระปกเกล้า. 2545: 9) 
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่ว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิ
เลือกตั้งของประชาชนควรจะเริ่มต้นที่การปกครอง
ท้องถิ่นในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะ
มีสิทธิ์มีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เราก าลังพยายาม
ให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการ
ผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครองระบบรัฐสภาก่อนที่
ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างดี
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น” 
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ฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะองค์กรระดับ
ต าบล (โกวิทย์ พวงงาม. 2544: 281) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือหน่วยงานของรัฐที่มีการ
ด าเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลางท าหน้าที่บริหาร
จัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตน โดยผู้บริหาร 
อปท.  ก็ เป็นคนในท้องถิ่ นที่ ได้ รับ เ ลือกตั้ งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งการที่รัฐยอมให้ อปท. 
ด าเนินงานได้อย่างมีอิสระหมายความถึงรัฐกระจาย
อ านาจลงมาสู่ระดับท้องถิ่น จะช่วยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้อ านาจรัฐดูแลตนเองมากขึ้น และถือเป็น
วิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐ
(ปริญดา สุลีสถิร. 2556: ออนไลน์). 
 องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับเทศบาลต าบล
เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอ านาจ
ของรั ฐบาลเพื่ อ ให้ประชาชนในท้องถิ่ นซึ่ ง เป็น
ระดับพื้นฐานได้มีอ านาจในการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยเป็นการกระจายอ านาจการ
ปกครองจากส่วนกลางไปให้ประชาชนในท้องถิ่น
ด าเนินการเองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้
ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหลักการส าคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย การจัดให้มีการ
เลือกตั้งเพื่อให้คนในท้องถิ่นนั้นได้มีโอกาสเข้าไปเป็น
ตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง มีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล 2 องค์กรคือ สภา
เทศบาล และคณะเทศมนตรี ท าหน้าที่ผ่ายนิติบัญญัติ 
และฝ่ายบริการตามล าดับ มีเขตพื้นที่ในการบริหารและ
ความรับผิดชอบตามที่มีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ให้มี
สภานิติบุคคล (Juristic person) มีรายได้ มีอ านาจใน
การจัดท างบประมาณ และมีความอิสระในการปกครอง
ตนเอง (Autonomy) แต่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
หรือการก ากับดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบันทาง
การเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น และจะต้องได้รับ
การสนับสนุนรวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารเทศบาลต าบล
จึงมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหาร
เทศบาลต าบลจึงเป็นองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความ

พยายามของรัฐบาลที่จะกระจายอ านาจลงสู่หน่วยการ
บริหารระดับต าบลตามกระแสความต้องการของสังคม
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานผ่านผู้แทนของตนเองเพื่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในชุมชน
ของตนเอง ความเป็นชุมชนมีความหลากหลาย มี
ปัญหาแตกต่างกันไป บางส่วนมีสภาพอ่อนแอไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ ขาดทิศทางการปรับเปล่ียนให้
เข้ากับสภาพสังคมและการเมืองที่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานให้ประชาชนมีศักยภาพแก้ไข
ปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของชุมชนโดยการ
ร่วมกันคิดร่วมกันท าอย่างมีระบบ ซึ่งจะท าให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้นั้นจะต้องมีการ ส่ง เสริม ให้ เกิดเวที
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2541: 22) 
 การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
ในท้องถิ่น รัฐธรรมนูญได้เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังจะ
เห็นได้จากมาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มี
วิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวไว้ด้วย การ
พัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2546) 
 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่าง
มาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ (ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
2547) นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผดิชอบใน



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน 2560 

การจัดท าแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการ
สาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของ
ท้องถิ่ นที่ เพิ่ มขึ้ น  และพระราชบัญญัติ ระ เบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
รูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
อิสระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้วยัง 
มีกฎหมายอื่ นอี กหลายฉบั บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เ ช่ น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 ท าให้เห็นได้ว่ามีการก าหนดตัว
บทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหก้ารกระจาย
อ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบ
จากประชาชนและองค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่
อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยัง
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
ด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) (สมคิด เลิศไพฑูรย์. 
2543) และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 5.2 (ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี. 2543: 4) ก าหนดให้รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐ
ทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของ
รายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2549 จึงมีความจ าเป็น
ในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและ
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็น
กลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม
วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน 
แผนงาน และโครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการ
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม จะ
เห็นได้ว่าเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะ และต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด การที่เทศบาลต าบลจะด าเนินการ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและมี
ความยั่งยืนมากที่สุดจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบล
ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา และประชาชนควรได้ทราบถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล 
และปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีเรื่องใดบ้าง 
จากที่กล่าวมาดังกล่าวขั้นต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะท าการ
วิจั ยการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และผลการวิจัยนี้จะน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ 
 3. เพื่ อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 375 คน ซึ่งได้มา
โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) 
หลังจากนั้น ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) 
 2. พื้นที่ที่วิจัยเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรต้นคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ประชาชน ไดแ้ก่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ  
  3.2 ตัวแปรตามการวิจัยนี้ เป็นความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา ซึ่งมี 4 ด้านได้แก่ 1) การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิง
หนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็น
ที่พึงพอใจ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านทุ่ม 
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การตัดสินใจ การ
เข้าร่วมด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการ
ร่วมในการประเมินผล อย่างเป็นธรรมจากกิจกรรม
นั้นๆ 

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การ
ตัดสินใจการค้นหาความต้องการ ก าหนดทางเลือก 
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือก และ
การวางแผนเพื่อน าทางเลือกการพัฒนาสู่ภาคปฏิบัติ 
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หมายถึง 
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร การมีส่วน
ร่วมในการบริหารและการประสานงาน และการมีส่วน
ร่วมในการขอความร่วมมือผลที่ เกิดกับประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง การ
มีส่วนร่วมผลประโยชน์ด้านวัตถุความต้องการขั้น
พื้นฐาน ผลประโยชน์ด้านสังคม คุณภาพชีวิต คุณภาพ
ของบริการความพึงพอใจ และผลประโยชน์ด้านบุคคล 
ความรู้สึกในคุณค่าในตนเอง พลังอ านาจทางการเมือง
ความรู้สึกว่าประชาชนมีประสิทธิภาพ 
 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง 
การมีส่วนร่วมในตรวจสอบงบประมาณ การแสดง
ความคิดเห็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในการก าหนดนโยบาย
วางแผนโครงการกิจกรรมการพัฒนา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 
 2. การวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อสนเทศที่ส าคัญ 
สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อไป 
 3. เพื่อที่ จะให้ เทศบาลต่างๆ ได้น าไปเป็นกรณี 
ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลอันจะท าให้เกิดการพัฒนา
และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ด้าน
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) ด้านการมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
 
       ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ประชาชนในเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ที่มีเพศวุฒิการศึกษาอายุและอาชีพแตกต่าง
กันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาแตกต่างกัน 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเคร่ืองมอืใน
การวิจัย ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็น
ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีได้ แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ จ านวน 5 ข้อ 3) ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ จ านวน 5 ข้อ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จ านวน 5 ข้อ รวมจ านวน 20 ข้อ

เป็นค าถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา
และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาโดยเฉพาะ
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลได้แก่ 1) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ 
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  2. ท าการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครอบคลุมตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัย 
  3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-
Objective Congruence Index) พบว่าทุกข้อค าถามมี
ค่าตามเกณฑ์คือมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8-1. หลังจากนั้น
พิ จารณาปรับข้อค าถามตามข้อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนารูปแบบของเครื่องมือเพื่อให้
เหมาะสมในการใช้ เข้าใจง่าย และสะดวกในการตอบ 
  4. คุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 30 คน
ตอบแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามในส่วนที่เป็น
ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่ามาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 
1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .89 
 5.แบบน าสอบที่ผ่านการทดลองใช้มาปรับปรุง
แก้ไขข้อค าถามจนถูกต้องสมบูรณ์แล้วจัดพิมพ์และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ วิ จั ยได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

คุณลักษณะส่วน
บุคคลของประชาชน 
ได้แก่ 
1. เพศ  
2. วุฒิการศึกษา 
3. อายุ  
4. อาชีพ 

การมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ได้แก่ 
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  
2.ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  
3.ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์  
4.ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
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  1. ผู้วิจัยท าการติดต่อกับ นายกเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อท าการเก็บรวมรวม
ข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
โดยลงพื้นที่ในทั้ง 23 ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  และแจก
แบบสอบถามให้กับประชาชนพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด 
และความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถามนี้จนเป็น
ที่เข้าใจ 
  3. เมื่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรีตอบแบบสอบถามแล้วเสร็จผู้วิจัย
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 369 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 98 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดกระท าข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยน าค่าสถิติที่ได้มาอธิบายแล้วเสนอในรูปต ารางจาก
การวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในรูปการแจกแจงความถี่  (Frequency) 
และการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร 
  2. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบชุดค าถามแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) จากนั้นจึงปรับค่าให้อยู่ใน
ระดับช่วง (Interval Scale) ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
แบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติค่าเฉล่ีย 
( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้ t-test และ F test (One-way ANOVA) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแล้ว ผู้วิจัยน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลทางสถิติ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา โดยการแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นค าถามประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ก าหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 5 คะแนน ก าหนดให้ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
 4 คะแนน ก าหนดให้ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
 3 คะแนน ก าหนดให้ระดับการมส่ีวนร่วมปานกลาง 
 2 คะแนนก าหนดให้ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
 1 คะแนนก าหนดให้ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 ระดับการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับชั้นใช้
สูตรการค านวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Best. 
1981: 482) ดังนี ้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด–ขอ้มูลที่มีค่าต่ าสุด 
    จ านวนชั้น 
   =  5 – 1 = 0.80 (เริ่มจากชั้นต่ าสุด) 
         5   
 จากนั้นน ามาเทียบกับเกณฑ์ค่าคะแนนโดย
ก าหนดความหมาย ดังนี้ 
 ค่าคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มากที่สุด 
 ค่าคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีมาก 
 ค่าคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีปานกลาง 
 ค่าคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีน้อย 
 ค่าคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรีเรียงล าดับความถี่และคิดค่าร้อยละของปัญหา
และข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
 1. สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ได้แก่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ที่
ค านวณตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 สถิติพื้นฐานได้แก่ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.2 สถิติเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ t-test (Independent Sample) 
  2.3 F test (One-way ANOVA) 
 3.วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน 
ที่มีต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ใช้
การเรียงล าดับความถี่ และคิดค่าร้อยละของปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุป ได้ดังนี้ 
  1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีวุฒิการศึกษาประถมศึกษา มีอายุ 18-25 ปี และ
มีอาชีพเกษตรกรรม  
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังนี ้
 

การมีส่วนร่วม  . S.D. แปลผล 
ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 1.71 .69 น้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 1.62 .71 น้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมรบั
ผลประโยชน ์ 1.75 .71 น้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 1.54 .76 น้อย 

รวม 1.65 .71 น้อย 
 

 การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่
ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ีย
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
(  = 1.75) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( = 
1.71) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ( = 1.62) 
และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( = 1.54) 
ตามล าดับ 
 3. ผลการเปรียบเทียบประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา 
อายุ และอาชีพต่ า งกันมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดท า
แผนพัฒนาไม่แตกต่างกัน ดังนี้  
 
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

ชาย  
(n = 204) 

หญิง  
(n = 165) 

 
t 

 
p-

value  . S.D.  . S.D. 
1. ด้านการ
มีส่วนรว่ม
ในการ
ตัดสินใจ 

1.79 1.117 1.72 1.178 1.416 .712 

2. ด้านการ
มีส่วนรว่ม
ในการ
ด าเนินการ  

1.63 1.178 1.60 1.111 .717 .817 

3. ด้านการ
มีส่วนรว่ม
รับผล 
ประโยชน ์

1.71 1.168 1.64 1.117 .747 .408 

4. ด้านการ
มีส่วนรว่ม
ในการ
ประเมินผล 

1.71 1.168 1.65 1.117 .747 .408 

รวม 1.71 1.158 1.65 1.117 1.114 .520 

 4. ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีพบว่าประชาชนมีปัญหา คือไม่มีส่วน
ร่วมในจัดท าแผนพัฒนาเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
อาชีพและรายได้ให้กับประชาชนให้ครบวงจรตั้งแต่
แหล่งผลิตและแหล่งขายสินค้า และยังมีข้อเสนอว่า 
เทศบาลต าบลพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุ รี  ควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของ
ตนเองโดยการจัดท าแผนพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ในระดับ
ชุมชน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามา
อภิปรายผลดังนี ้
  1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน เรียง
ตามล าดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ จาก
ความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อย ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองขาดความสนใจในข่าวสารและความสนใจ
ทางการเมือง และเป็นไปได้ที่ประชาชนในชุมชนไม่
สนใจที่จะเข้ามาส่วนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือส่งผล
กระทบกับตนเอง ประชาชนคิดว่าตัวเองไม่ส าคัญ 
ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา เสียเวลาและโอกาสการประกอบ
อาชีพ ในภาพรวมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนายังมิได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ สอดคล้อง
กับปัทมา สูบกาปัง (2556: 1-4) ได้ท าการศึกษาทบทวน
บทเรียนการใช้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาพบว่า แม้
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมีเจตนารมณ์ในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ตาม ในการบังคับใช้นั้นมี
ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงในทาง
ปฏิบัติ โดยที่พอประมวลสรุปปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้  
1) ยังขาดกฎหมายลูกออกมารองรับหลักการของ
รัฐธรรมนูญ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด 2) กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งออกมา
บังคับใช้ก่อนรัฐธรรมนูญขาดความสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์และหลักการของรัฐธรรมนูญ  3) การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไข และขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน แม้ว่าประชาชนจะอ้างอิงหลักการตาม
รัฐธรรมนูญแต่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยังคงยึดข้อกฎหมายซึ่งบังคับใช้มาก่อนรัฐธรรมนูญ 
ท าให้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ข้อจ ากัดและเงื่อนไขที่ไม่อาจบรรลุตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญได้ 4) การขาดข้อมูลความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยที่ภาค
ประชาชนพยายามเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองตามที่ รัฐธรรมนูญก าหนด 
ในขณะที่ภาครัฐมักจะอ้างความถูกต้องชอบธรรมใน
การใช้อ านาจตามกฎหมายกฎระเบียบ ซึ่งยังมิได้
พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ 5)
ทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
และภาคประชาชนท าให้มีการใช้และตีความ “การมี
ส่วนร่วม” ในมิติที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของถวิลวดี บุรีกุล; และคณะ (2547) เรื่องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อ
การท างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ ที่พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการมี ส่วนร่วมทางการเมืองเรียง
ตามล าดับความส าคัญได้แก่ ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองการอาศัยอยู่ในเขตเมือง-ชนบท สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ข่าวสารและความสนใจทาง
การเมือง ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ และประสิทธิภาพ
ทางการเมือง สอดคล้องกับงานวิจัยของบวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ; และคณะ (2552: 116-117) ศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ที่พบว่าแม้กระแส “การปฏิรูปการเมือง” จะ
ท าให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกเรียกขานกัน
โดยทั่วไปว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
บังคับใช้มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แต่ในความเป็นจริง
แล้วเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งต้องการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
นั้นยังมิได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ  ไม่สอดคล้องกับ
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แนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen; & Uphoff. 
1981: 6) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึง 
การที่สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 
มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท า
อะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการ
พัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ศิริกาญ
จนวงค์ (2551) วิจัยเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบรบือ 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
เทศบาลโดยรวมและเป็นรายขั้น 2 ขั้น คือ ขั้นการลงทุน 
และการปฏิบัติงาน และขั้นการติดตามและประเมินผล
อยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา สุ
ค าภา (2547: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนได้
ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆในการด าเนินงานทางพัสดุ
น้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสถียรณภัส  
ศรีวะรมย์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
สมาชิกที่มีต่อการด าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ
ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการด าเนินการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนของส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยและไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กริชกมล เหล่าอรรคะ (2550)  
วิจัยเรื่องบทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. จากผลการเปรียบเทียบประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ที่มีเพศ วุฒิ
การศึกษา อายุและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาไม่แตกต่างกัน ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ที่
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเทศบาลต าบลพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมค้นหา
ปัญหา/ความต้องการ ขาดการมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ และขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามผล
และประเมินผล อีกทั้งแผนงานต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลเมื่อด าเนินการไปแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร จึงมีผลให้ประชาชนไม่ว่าจะ
เป็น เพศ วุฒิการศึกษา อายุและอาชีพ มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรมณี แสงโยธา (2553) ได้ท าการวิจัย 
เรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา: 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกประชาคมที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกประชาคม
หมู่บ้าน เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้, อาชีพ 
และต าแหน่งบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกันกับ ระดับ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมในการค้นหา
ปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของชัยยศ ทะไกรราช (2547) วิจัยเรื่อง
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ประชาคม
หมู่บ้านเพศชายและเพศหญิงเห็นว่าประชาคมหมู่บ้าน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  มี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของน้ าฝน สมศรีนวล (2547) วิจัยเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาคมต าบลในการด าเนินกิจการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเขตพื้นที่อ าเภอนางรององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิก
ประชาคมต าบลที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีส่วนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการด าเนินกิจการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมและเป็นราย
ด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไร
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ลักษณ ์จิตรสบาย (2548) วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กรณีศึกษาต าบลเป้า อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีความ
แตกต่างกันในด้าน อายุ  เพศ สถานภาพสมรส 
การศึกษา ต าแหน่ง รายได ้อาชีพ และการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551) วิจัยเรื่องการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
ต าบลบรบือโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวริษฐา อดีตรัมย์ (2555) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอล าทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร  
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
บุคลากร สังกัดประเภทสถานศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
 3. จากผลการวิจัยยังพบว่า ประชาชนมีปัญหา 
คือไม่มีส่วนร่วมในจัดท าแผนพัฒนาเกี่ยวกับโครงการ
ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนให้ครบวงจร
ตั้งแต่แหล่งผลิตและแหล่งขายสินค้า และยังมีข้อเสนอ
ว่า เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของ
ตนเองโดยการจัดท าแผนพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ในระดับ
ชุมชน จากปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าว เทศบาล
ต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีจึงควรให้ความรู้แก่
ประชาชนให้เห็นความส าคัญในการจัดท าแผน ก่อน
จัดท าแผนพัฒนาควรมีการประชาสัมพันธ์จัดประชุมให้
ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน เพื่อชี้แจงให้ประชาชน
เห็นความส าคัญในการเข้ามีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนดังข้อเสนอ
จากงานวิจัยของธัญพร เรืองภัทรโชค (2553) ได้ท า
การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อทอง อ าเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีข้อเสนอแนะ 
การบริหารการจัดการดังนี้ 1) ผู้บริหารควรให้ความรู้
แก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญในการจัดท าแผนก่อน

จัดท าแผนพัฒนาสามปีควรมีการประชาสัมพันธ์
ประชุม เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนา
สามปีที่ดีควรมาจากความต้องการของประชาชนส่วน
ใหญ่ ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยจะไม่ให้ความสนับสนุน
โครงการแผนงานต่างๆหรืออาจคัดค้านท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ หรือมีปัญหาอุปสรรค
ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ได้ทันต่อเวลา 2) ผู้บริหารควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการขอความร่วมมือจากสมาชิก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน และก านัน เชิญชวนให้ประชาชนเขา้ร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี การก าหนดสถานที่ควร
เป็นสถานที่เหมาะสม สะดวกในการเดินทาง เพียงพอ
ในการรองรับประชาชน และการก าหนดเวลาที่
ประชาชนส่วนใหญ่ว่างจากการประกอบอาชีพ 3) ใน
การบริหารงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการยอมรับแก่ประชาชน 
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเพื่อสอดคล้องกับเจตนาการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ผู้บริหาร อบต. ควรให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหารพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
แผน/โครงการของชุมชนต่อที่ประชุมประชาคม 
  2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เป็นกรรมการในการด าเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรมของเทศบาล 
  3. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เช่น การส่งเสริม การฝึกหัดอาชีพ 
  4. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้ความก้าวหน้าของโครงการ/ปัญหาและอุปสรรค
ของแผนพัฒนาเทศบาล 
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  5. เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ควรเปิดโอกาสให้มี ส่วนร่วมในจัดท าแผนพัฒนา
เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับ
ประชาชนให้ครบวงจรตั้งแต่แหล่งผลิตและแหล่งขาย
สินค้า 
  6. ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่นของตนเองโดยการจัดท าแผนพัฒนา
ร่วมกันตั้งแต่ในระดับชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรวิจัยแนวทางการจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพและรายได้ของเทศบาลต าบล 
  2. ควรวิจัยการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการใน
การด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
  3. ควรวิจัยรูปแบบการจัดแผนพัฒนาในระดับ
ชุมชน 
  4. ควรวิจัยการสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อทราบว่ามี
ปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา จะได้เป็นข้อมูลในการก าหนดเป็นนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนามากยิ่งขึ้น 
  5. ควรวิจัยปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เพราะท าให้ทราบ
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