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บทคัดย่อ 

        การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนินการเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรใน
เขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าทั้งหมด 10 หมู่บ้าน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณสัดส่วนของจ านวน
ประชากรและท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
จะพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับฟังความคิดเห็นด้าน
การมีส่วนร่วมในขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเสริมอ านาจ ตามล าดับ กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
จะพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนด้าน
ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ ด้านขั้นตอนการจัดท าแผน ตามล าดับ ส าหรับข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้าง
กลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าการท าเวทีประชาคม 
เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการตามแผนให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าโดยตลอด ควร
จัดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละชุมชน ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ ควรการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในแผนการด าเนินงาน การติดตามการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน การใช้งบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลมากขึ้น ต้องออก
เอกสารชี้แจงเหตุผลโดยละเอียดถึงสาเหตุที่แผนพัฒนาซึ่งประชาชนเสนอไปแล้วไม่ได้รับการบรรจุเป็น
แผน ควรให้ความส าคัญในการบูรณาการแผนของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
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แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ได้อย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, การเสริมอ านาจ
ประชาชน 
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Abstract 

        This study aimed to survey the level of public participation in planning a local 
development and study a process of planning a local development, as well as 
finding a guideline of promoting the public participation in Mueng Nga sub-district 
municipality, Mueng Lamphun district, Lamphun province by using a process of 
quality local development plan. The study was conducted by a survey questionnaire 
with the samples from the population in 10 villages. The number of 390 samples was 
selected by a proportion of the population and simple random sampling method. 
The data collection was made by a five-rating scale questionnaire, and the statistics 
in this study was analyzed by frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The findings were indicated that the level of public participation in 
planning a local development in the municipality was overall low. When considered 
in each aspect, the average value of Mean scores was ranked from the most to the 
least accordingly: Participation in Sharing Opinions, Participation in Giving Information, 
and Participation in Empowering Community, respectively. A level of process in 
planning a local development of the municipality was overall moderate. When 
considered in each aspect, the average value of Mean scores was ranked from the 
most to the least accordingly: Monitor and Evaluation of Plan, Implementation of 
Plan, and Stage of Planning, respectively. The suggestions were indicated that a 
mechanism or opportunity for public participation in planning a local development, 
rather than forming a community forum. The authority should promote  
the implementation of the plan to let people know the progress. News and 
information should be established in each community, and trainings would be 
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regularly provided to educate the public on the regulations and laws related to local 
organizations. An opportunity for public participation would be more open to a 
decision-making in implementing the plan, monitoring the performance, spending the 
budget, evaluating the performance results.The reason for a denial of the proposed 
plan from the community would be explained publicly. The community plan would 
be consistently integrated to the local development plan as well as minor plans in 
order to benefit a development of its area among the public, private and civil 
sectors. 
 
Keywords : Public Participation, local Development Plan Process, 
                 Community Empowering  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 นับตั้ งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็น 
ทศวรรษส าคัญของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเกิดจากการที่รัฐบาล 
ได้เร่งรัดจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น โดยวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพของในองค์กร ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐเพ่ือน าสู่เป้าหมาย“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมและ
ประโยชน์สุขของประชาชน ” ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 283 
ได้บัญญัติความไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล จัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้องค านึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม
ด้วย โดยถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งน ามาสู่การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เป็นส่วนรวมด้วยโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ขอ ง
ประชาชน และความอิสระในก าหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549มาตรา 16(1) บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองและการก าหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณและถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร  
ที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด และต้องมีศักยภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการ
สังคม ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศไทยขึ้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) 
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พุทธศักราช 2557 ได้ให้อ านาจสภาปฏิรูปแห่งชาติศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปใน  
ด้านการปกครองท้องถิ่นโดยยังคงให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  
ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาราชการแผ่นดินตามที่กฎหมายก าหนด 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น การตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เป็นการสร้าง ให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเปรียบเสมือนโรงเรียน
ประชาธิปไตยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะโดยการน าเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง
และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
 การวางแผนจึงถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสม ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนา 
เป็นผู้น าและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องใช้เครื่องมือที่ส าคัญคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวางแผน กระบวนการมีส่วนร่วมและ 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้คุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมากโดยเฉพาะ 
ในประเด็นที่ส าคัญ คือ ประชาชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะประเด็นใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเข้าร่วมผ่านการปฏิบัติงานของ “ตัวแทนประชาชน” 
ในการเสนอปัญหาและโครงการที่ประชาชนต้องการกันจริง ๆ นอกจากนี้แล้ วข้อจ ากัด  
ด้านงบประมาณในการด าเนินการตามแผน การขาดแคลนทรัพยากรอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติ
ตามแผนในการด าเนินการแต่ละครั้ ง ต้องยืมเครื่องมือจากหน่วยงานอ่ืน และที่ส าคัญคือ 
การอนุมัติแผนหรือโครงการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ จะเน้นระบบสาธารณูปโภค
เช่น การซ่อมถนน ขุดคลอง ท่อระบายน้ า การปรับภูมิทัศน์ การปรับผิวจราจรการก่อสร้าง ฯลฯ 
มากกว่าการเสนอโครงการทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณและคณะ, 
2552 : 2) ประกอบกับหลายปีที่ผ่านมานั้น จากผลการศึกษางานวิจัยของ ศรีวรรณ สุภา (2553 :  
54-55) ได้ศึกษาปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน  
จังหวัดล าพูน พบว่าปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีประชาชนมาร่วมประชุมไม่มากในการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบลของเทศบาลต าบลเหมืองง่า  จึงท าให้โครงการที่ได้เสนอมานั้น 
ไม่ได้มาจากคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ประกอบกับก่อนเสนอโครงการไม่ได้มีการประชุมทบทวน
แผนพัฒนาชุมชน ท าให้มีเพียงคนกลุ่มเดียวเป็นผู้เสนอโครงการ อีกทั้งโครงการที่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากทางเทศบาลเป็นงบประมาณที่สูงมาก ท าให้คณะกรรมการพัฒนาการจัดท าแผน 
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ต้องจัดล าดับความส าคัญใหม่ จึงตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ได้ทุกโครงการรวมไปถึง
ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดท าแผนพัฒนามักคิดว่าหากเสนอ 
ความคิดเห็นแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองง่าก็ไม่น าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และยังมอง
การจัดสรรโครงการในแต่ละหมู่บ้านเกิดจากผู้มีอ านาจได้มีการตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้าเวทีการประชุม
ประชาคมเป็นเพียงการประชุมเพ่ือสร้างกระบวนการของการท าแผนพัฒนาสามปีเท่านั้น 
 ในปัจจุบันเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ได้มุ่งเน้นการดึงประชาชนใน
พ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 บัญญัติถึงการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ส าหรับในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นองค์กรที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ให้อ านาจหน้าที่
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากับแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกัน อีกทั้งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังเป็นการตัดสินใจ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และการ
ด าเนินงานตามกรอบจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้วน ากรอบแนวทางการพัฒนามาก าหนดรายละเอียดในรูป
แผนงานโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเปรียบเสมือนการร่างโครงการ
ขึ้นมาโครงการหนึ่ง แล้วน าไปด าเนินงานโดยมีการใช้ทรัพยากรต่างๆตามงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้ได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในที่นี้จะเป็นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547:45) ท าให้แผนพัฒนา
เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายในท้องถิ่นในการร่วมแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจน าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาชุมชนมา
บูรณาการร่วมกันเข้าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีในรูปแบบของโครงการ/แผนงานเพ่ือจะได้น าไป
ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณของท้องถิ่นแต่ละปี โดยเกิดการประสานเชื่อมโยงการพัฒนามี
ความสอดคล้องกันในทุกระดับทั้งแผนพัฒนาชุมชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาจังหวัด แนวทางในภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) พร้อมทั้งมีทิศทางสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน และท างานอยู่ในเทศบาลต าบลเหมืองง่า มีส่วนรับผิดชอบในงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน จึงมีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับการที่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นมีการ
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เปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นในหลายๆชุดที่ผ่านมาและกระบวนการท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย โดยสนใจศึกษาขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาในการจัดเวที
ประชาคม เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเหมืองง่า การน าแผนไป
ปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนในระดับ
ต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงทิศทางการก าหนดแผนงานต่าง ๆ จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วน
เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ท าให้เกิดความรับผิดชอบและ
ปกป้องต่อสิทธิของตนที่มีอยู่ ( สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554 : 132 ) ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะ
เกิดประโยชน์ต่อการสร้างนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในชุดต่อไปที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง และสร้างให้ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเอง การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชน
สามารถเป็นเข็มทิศน าทางให้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการพัฒนาส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนีผู้้ศึกษาได้ตั้งวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความ
คิดเห็น ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ และขั้นเสริมอ านาจ 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท า ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติและขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ท าให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตยท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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1.3 ค าถามหลักของการวิจัย 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความคิดเห็น 
ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ ขั้นเสริมอ านาจ อยู่ในระดับใด 
 2. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท า ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติและขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา มีคุณภาพระดับใด 
 3. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่ า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตยท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในอนาคตได้  ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
       (DV1) ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 

       (DV2) ขั้นรับฟังความคิดเห็น 
1. (IV1) ขั้นตอนการจัดท า (DV3) ขั้นเข้ามามีบทบาท 
       (DV4) ขั้นสร้างความร่วมมือ 
       (DV5) ขั้นเสริมอ านาจ 

ภาพที่ 1.1 สมมติฐานข้อที่ 1 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีระดับเดียวกันกับระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความคิดเห็น ขั้นเข้ามามี
บทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ ขั้นเสริมอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
       (DV1) ขั้นให้ขอ้มูลข่าวสาร 

(DV2) ขั้นรับฟังความคิดเห็น 
2. (IV2) ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (DV3) ขั้นเข้ามามีบทบาท 
       (DV4) ขั้นสร้างความร่วมมือ 
       (DV5) ขั้นเสริมอ านาจ 

ภาพที่ 1.2  สมมติฐานข้อที่ 2 
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 สมมติฐานข้อที่ 2 ได้แก่ ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีระดับเดียวกันกับระดับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ งประกอบด้วย ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความคิดเห็น  
ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ ขั้นเสริมอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
       (DV1) ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 

3. (IV3) ขั้นตอนการติดตามและ        (DV2) ขั้นรับฟังความคิดเห็น 

ประเมินผลแผนพัฒนา (DV3) ขั้นเข้ามามีบทบาท 
       (DV4) ขั้นสร้างความร่วมมือ 
       (DV5) ขั้นเสริมอ านาจ 

ภาพที่  1.3  สมมติฐานข้อที่ 3 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ได้แก่ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีระดับเดียวกัน
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งประกอบด้วย ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความคิดเห็น 
ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ ขั้นเสริมอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาใน
ประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 
 1. การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความ
คิดเห็น ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ และขั้นเสริมอ านาจ 
 2. การศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท า ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติและขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.5.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 1.ระยะเวลาของข้อมูลในด้านการส่วนร่วมของประชาชนโดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 - 2558  โดยได้ท าการศึกษาดังนี้ 
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  1.1 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
  1.2 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
  1.3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559 – 2563 ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า
 2. ช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือน พฤษภาคม  
พ.ศ.2558 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558  

 1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ศึกษาคือ เขตบริการของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน รวม 
10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 ตารางท่ี 1.1 จ านวนหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลเหมืองง่า  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ้านต้นผึ้ง 
2 บ้านเหมืองง่า 
3 บ้านศรีบุญยืน 
4 บ้านวังทอง 
5 บ้านป่าขาม 
6 บ้านทุ่ง 
7 บ้านป่าแขม 
8 บ้านหลุก 
9 บ้านหัวยาง 
10 บ้านศรีสองเมือง 
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 1.5.4 ขอบเขตด้านประชากร  

 ตารางท่ี 1.2  ขนาดประชากรในพ้ืนที่ต าบลเหมืองง่า  
ชื่อหมู่บ้าน ประชากร / คน (N) 

ชาย หญิง รวม 
 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง 1,036 1,170 2,206 
 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า 738 864 1,602 
 หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน 741 946 1,687 
 หมู่ที่ 4 บ้านวังทอง 548 626 1,174 
 หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม 717 800 1,517 
 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง 1,320 1,530 2,850 
 หมู่ที่ 7 บ้านป่าแขม 164 222 386 
 หมู่ที่ 8 บ้านหลุก 585 715 1,300 
 หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง 486 518 1,004 
 หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง 881 1,107 1,988 

รวมจ านวน 7,216 8,498 15,714 
 
(ที่มา : สถิติประชากรของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ณ เดือนกันยายน 2557) 

1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าไปก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดงให้
เห็นการเชื่อมโยงของตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน : ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” เพ่ือทดสอบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพเป็นสาเหตุท าให้เทศบาล
ต าบลเหมืองง่าสามารถดึงประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ ดังแสดงเป็นภาพแบ่งตาม Variable 
(ตัวแปรหลัก) ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร  
ขั้นรับฟังความคิดเห็น ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ และข้ันเสริมอ านาจ 
 ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เข้ามามีบทบาทในระดับน้อย
มากในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตัดสินใจ
ประชาสัมพันธ์เรื่องท่ีด าเนินการแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบเท่านั้น การจัดท าจดหมายข่าว การจัดท า
รายงานประจ าปี 
 ขั้นรับฟังความคิดเห็น หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เข้ามามีบทบาทในระดับน้อยใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

( IV ) หรือ ( ตัวแปรต้น ) 
 
 
 IV1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา 
 IV2 ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 
 IV3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
       แผนพัฒนา 
 

 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

( DV ) หรือ ( ตัวแปรตาม ) 
 
 
     DV1 ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 
     DV2 ขั้นรับฟังความคิดเห็น 
     DV3 ขั้นเข้ามามีบทบาท 
     DV4 ขั้นสร้างความร่วมมือ 
     DV5 ขั้นเสริมอ านาจ 
 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, 2005 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548)         

 ที่มา: Arnstein, 1969 ปรับปรุงโดย IAP2  
(International Association for Public 
Participation), 2006 สมาคมนานาชาติ 
ด้านการมีส่วนร่วมไดน้ าหลักการเดียวกัน 
มาใช้ในปัจจุบัน 
ของประชาชน    
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ความต้องการของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยหน่วยงานจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  
การปรึกษาหารือทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เช่น การลงพ้ืนที่ชุมชนของเทศบาล  
การประชุมประชาคมก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ การประเมินผลการด าเนินงาน 
 ขั้นเข้ามามีบทบาท หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่การเริ่มต้นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้นในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่
จัดระบบอ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ ส่วนอ านาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแต่งตั้งคณะท างานภาคประชาชน 
 ขั้นสร้างความร่วมมือ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในระดับสูงใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา เข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น การเป็นตัวแทนจากประชาชนเข้าอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนในองค์กรเพ่ือพิจารณา
การตัดสินใจ 
 ขั้นเสริมอ านาจ หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนระดับสูงที่สุดในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา โดยเทศบาลต าบล
เหมืองง่าเสริมสร้างความสามารถของประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาล และเทศบาลต้องยอมรับในอ านาจการตัดสินใจทั้งหมดของประชาชน เช่น 
ประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจเข้ามาควบคุมการด าเนินการของเทศบาล การร่วมสร้างนโยบายเพ่ือบริหาร
ท้องถิ่น การควบคุมการจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กร การควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆใน
เขตพ้ืนที ่เพ่ือท าให้ประชาชนในชุมชนมีอ านาจสูงสุด มีความเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถ
ควบคุมความเป็นอยู่หรือชีวิตของตนเองได้ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ซึ่งประกอบด้วย 
ขั้นตอนการจัดท าและแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนการจัดท า หมายถึง จัดท าและแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีการน าปัญหาและความต้องการจากชุมชน
น ามาวางแผน เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
และน ามาจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน โดยที่สามารถน าข้อมูลพ้ืนฐานใน
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การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ หมายถึง การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูนที่อนุมัติแล้วและน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณประจ าปี  
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล หมายถึง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า  อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยมีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการแต่งตั้งจากหลายๆฝ่าย เพ่ือท าให้การติดตาม 
และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินส ามารถวัดผลบรรลุ 
และวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ  
อีกทั้งการบริหารงานของเทศบาลต าบลเหมืองง่ามีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ 
และก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล 
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน 
 แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการ
ด าเนินรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประจ าทุกปี 
 เทศบาลต าบลเหมืองง่า หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลที่มีการจัดตั้งโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 มีพ้ืนที่เป็นขอบเขตที่แน่นอน กฎหมายรองรับให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจอิสระใน
การบริหารกิจการต่างๆของท้ องถิ่นตามกฎหมาย ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง  
มีงบประมาณของตนเองโดยสามารถจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจ มีนายกเทศมนตรี
ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 12 คน 
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1.8 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1. ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นให้ข้อมูลข่าวสารขั้นรับฟังความ
คิดเห็น ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ ขั้นเสริมอ านาจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 2. ทราบถึงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท า ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติและขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งจะท าให้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 3. ทราบแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร 
และเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตยท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ และสามารถน าข้อมูลจาก
กรณีศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ในปีถัดไป  



 
 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน: ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

 2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (ตัวแปรตาม) 
   2.1.1 แนวคิดขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 
   2.1.2 แนวคิดขั้นรับฟังความคิดเห็น 
   2.1.3 แนวคิดข้ันมามีบทบาท 
   2.1.4 แนวคิดขั้นสร้างความร่วมมือ 
   2.1.5 แนวความคิดขั้นเสริมอ านาจ 
 2.2 แนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตัวแปรต้น) 
   2.2.1 แนวคิดขั้นตอนการจัดท า 
   2.2.2 แนวคิดขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 
   2.2.3 แนวคิดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.3 แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 2.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาวิจัย  
 2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ตัวแปรตาม)  
   2.5.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตัวแปรต้น) 
  
2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (ตัวแปรตาม) 
 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ค าว่า “การมีส่วนร่วม ” หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Participation” มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ มีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปตามความ
เข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลไว้ดังนี้ 
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 Sherry R. Arnstein (1969) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ถือเป็นอ านาจประเภท
หนึ่งของประชาชนและเป็นกระบานการการจัดสรรอ านาจ (Redistribution of power) โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนผู้ไร้ซึ่งอ านาจ (The Have-Nots) ที่มักไม่มีโอกาส ถูกกีดกัน หรือ ถูกแยกออกจาก
กระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน กระบวนการ
ดังกล่าว กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ให้ประชาชนซึ่งไร้ซึ่งอ านาจสามารถก าหนดแนวทางใน
การรับรู้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การก าหนดเปูาหมายและนโยบายสาธารณะ การจัดสรร -ใช้จ่าย
รายได้ภาษีอากร การด าเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆและการเปิดเผยและการกระจาย
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามแนวคิดดังกล่าว ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งออกได้
เป็นทั้งหมด 8 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. ระดับความถูกจัดการได้ (Manipulation) : กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ
เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ เปรียบเสมือน “ตรายาง”ที่ถูกน ามาใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างหรือแสวงหาการสนับสนุน แทนที่จะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง ล าดับขั้นต่ าสุดของขั้นบันไดแห่งการมีส่วนร่วมนี้แสดงถึงการบิดเบือนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ประชาชนให้กลายเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือนโยบายของผู้มีอ านาจ 
 2. ระดับการบ าบัดรักษา (Therapy) : จากการทดลองพฤติกรรมกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา ความไร้ซึ่งอ านาจ (The Powerless) เปรียบเสมือนความเจ็บปุวยทางจิตใจ ภายใต้
สมมติฐานนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการกิจกรรมอย่างเข้มข้นจึงเป็นสาเหตุของ
ความเจ็บปุวยแต่อย่างใด 
 3. ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) : การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และทางเลือกนโยบายต่างๆแก่ประชาชนถือเป็นครั้งแรกของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง อย่างไร
ก็ดี จุดเด่นของการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การไหลข้อมูลทางเดียว(One Way Flow Information) และ
มิได้มีช่องทางส าหรับการตอบสนองความต้องการหรือการให้อ านาจแก่ประชาชนในการต่อรองแต่อย่างใด 
ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมักอยู่ ณ ขั้นตอนท้ายสุดของการวางแผนแล้ว ประชาชนแถบไม่มี
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและโครงการที่ถูกออกแบบมา เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ดังกล่าว 
ได้แก่สื่อสารมวลชน เอกสารสรุปแผนงาน/โครงการ โปสเตอร์และการให้ข้อมูลตามการร้องขอต่างๆ 
 4. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) : การชักชวนให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็น 
เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมชุมชน การท าประชาพิจารณ์ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีการ 
พยายามดึงดูดประชาชนให้มาเข้าร่วมและปริมาณการมีส่วนร่วม ยังสามารถวัดผลออกเป็นเชิงปริมาณได้ 
เช่น จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุม จ านวนเอกสารที่แจกออกไป จ านวนแบบสอบถามที่ประชาชน
ตอบ ฯลฯ 
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 5. ระดับการปลอบใจ (Placation) : ประชาชนเริ่มที่จะมีอิทธิพล แต่ยังคงอยู่ภายใต้สภาวะ
ของการท าให้ประชาชนตระหนักถึงความชอบธรรมของภาครัฐ(Tokenism)อยู่ กล่าวคือ ประชาชน
สามารถให้ค าปรึกษาหรือเข้าร่วมในกระบวนการวางแผนได้อย่างไม่มีของเขตแต่การตัดสินใจ  
ในขั้นสุดท้ายยังเป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่สามารถน าเอาค าปรึกษาหรือค าแนะน าของประชาชน
มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทั้ งนี้ โอกาสที่ประชาชนจะได้รับการปลอบใจขึ้นอยู่กับ  
1) คุณภาพความช่วยเหลือทางเทคนิค ระหว่างที่ประชาชนจัดล าดับนโยบาย(Policy Prioritization) 
และ 2) ระดับการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนเพ่ือกดดันให้ผู้มีอ านาจรับฟังและตัดสินใจ 
ตามการจัดล าดับความส าคัญของนโยบายที่พวกเขาได้เสนอให้ไป 
 6. ระดับความร่วมมือ (Partnership) : อ านาจถูกจัดสรรผ่านการต่อรองระหว่างประชาชน
กับผู้มีอ านาจ ทั้งสองฝุายมีความรับผิดชอบในการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน ภายใต้รูปแบบของ
คณะกรรมการนโยบายร่วม (Joint Policy Boards) คณะกรรมการวางแผน รวมทั้งคณะกรรมการ
แก้ไขความขัดแย้งต่างๆ 
 7. ระดับอ านาจการเป็นตัวแทน (Delegated Power) : ประชาชนสามารถมีบทบาทน าใน
การตัดสินใจวางแผนและด าเนินการตามแผนงานต่างๆได้ประกันถึงการรับผิดชอบต่อสังคม
(Accountability)โดยภาครัฐซึ่งจะปูองกันมิได้เกิดการตัดสินใจในนโยบายของรัฐแตกต่างไปจากความ
คิดเห็นร่วมกันของประชาชนและภาครัฐที่เกิดจากการต่อรองกับประชาชนระหว่างกัน การเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะตอบสนองปัญหา หรือ ความต้องการของประชาชน
ในแต่เนิ่นๆไม่รอให้ถึงกระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลนโยบายแต่อย่างใด 
 8. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) : ประชาชนได้รับการประกันว่า
นโยบายและการบริหารแผนงานหรือโครงการใดๆก็ตามที่ตนมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่
ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งยังสามารถต่อรองข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องและไม่มีใคร
สามารถมาเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเหล่านั้นได้ภายหลัง ดังภาพประกอบ ต่อไปนี้  
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ภาพที่  2.1   ภาพจ าลองบันไดระดับการมีส่วนร่วมของอาร์สไตน์ (Arnstein) 
 

8  ขั้นควบคุมโดยประชาชน 
   Citizen Control 
7  ขั้นใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
   Delegated Power 
6  ขั้นเป็นหุ้นส่วน 
   Partnership 
5  ขั้นให้แสดงความคิดเห็น 
   Placation 
4  ขั้นปรึกษาหารือ 
   Consultation 
3  ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 
   Informing 
2  ขั้นชี้แจง 
   Therapy 
1  ขั้นถูกจัดกระท า 
   Manipulation 

  
 โสภา มัดลัง (2551) ได้อ้างถึงแนวคิดของอาร์สไตน์ที่ใช้อ านาจการตัดสินใจเป็นเกณฑ์ใน

การบอกระดับการมีส่วนร่วมโดยสรุปเป็นบันได 8 ขั้น และใน 8 ขั้น จัดเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
  1.การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 
  2.การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี 
  3.การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

 ในบันได 8 ขั้น แต่ละขั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
  บันไดข้ันที่ 1 ขั้นจัดฉากเป็นการแสดงบทบาทในกิจกรรมหนึ่งๆเพ่ือให้คนรู้จัก 
  บันไดข้ันที่ 2 เป็นการบ าบัดรักษาเป็นพฤติกรรมที่ผู้น ามุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเชื่อฟัง 
  บันไดข้ันที่ 3 ขั้นแจ้งข่าวสารผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามซักถามได้เพียงเล็กน้อย 
  บันไดข้ันที่ 4 ขั้นให้ค าปรึกษาผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็น 
  บันไดข้ันที่ 5 ขั้นปลอบใจเป็นลักษณะที่ผู้น าท าทีท่าว่าเห็นด้วยกับผู้ตาม 
  บันไดข้ันที่ 6 ขั้นเป็นหุ้นส่วนเป็นการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 
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  บันไดข้ันที่ 7 ขั้นมอบอ านาจ ผู้บริหารมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจแทนตน 
  บันไดขั้นที่ 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชนเป็นลักษณะที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามเข้ามามี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหารอย่างแท้จริง 
 ซ่ึงสามารถเรียกได้ว่า  
  บันไดข้ันที่ 1 - 2 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมเทียม 
  บันไดข้ันที่ 3 - 5 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี คือมีส่วนร่วมในบางเรื่องเท่านั้น 
  บันไดขั้นที่ 6 - 8 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วม

มากที่สุด 
 International Association of Participation (2006) หรือเรียกว่า IAP2 คือสมาคม

นานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กล่าวถึงตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
น าเสนอการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้น ซึ่งเป็นตามหลักการเดียวกับของ 
Arnstein คือ ยิ่งสูงขึ้นยิ่งสะท้อนอ านาจและอิทธิพลของประชาชนในการบริหารหรือตัดสินใจมากขึ้น
ด้วย จ าแนกได้ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน: เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนสูงที่สุด 
เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการตามผลการ
ตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดีคือ การลงประชามติ หรือสภาเมือง การมีส่วน
ร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอ านาจ
การตัดสินใจของประชาชนหรือ ชุมชนอย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในระดับนี้ องค์กรส่วนท้องถิ่นต้อง
มีกระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง อาทิเช่น ข้อมูลที่
ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่มี
คุณภาพการใช้ การมีส่วนร่วมในระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของประชาชนในระดับสูง 
 2. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ: เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง 
โดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 
ฉะนั้นความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในขั้นนี้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝุายประชาชน ผลการตัดสินใจที่
ออกมาเป็นผลการตัดสินใจร่วมกัน เชื่อว่าจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพราะ
ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรตัดสินใจด้วยไม่ใช้เพียงให้ความคิดเห็น
ต่อองค์กรตัดสินใจ 
 3. การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท: เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของ
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ประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้ใกล้เคียงกับการ
มีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวร
มากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ อ านาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น ตัวอย่าง
เทคนิคการมีส่วนร่วมที่ใช้มาก อาทิเช่น การประชุมเชิ งปฏิบัติการตั้งคณะท างานภาคประชาชน  
เป็นต้น 
 4. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น:เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมีบทบาทใน
ฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ 
เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันนี้กฎหมายส่วนใหญ่ มักก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐจักการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยในระดับการรับฟังความคิดเห็น 
 5. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร:เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด 
บทบาทของประชาชนน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ปัจจุบันการที่ภาครัฐตัดสินใจใน
เรื่องที่กระทบประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อนความล้าสมัยในการบริหารงาน และ
สะท้อนภาครัฐท าตนเป็นพ่อรู้ดี แต่ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องตระหนักว่า ไม่ว่าจะเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในขั้นใด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่การให้ข้อมูล
ลักษณะประชาสัมพันธ์ โดยให้มองแต่ด้านดีเท่านั้นหัวใจส าคัญ คือ การให้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 
 สามารถสรุปได้ว่า หัวใจของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบใดมักจะ
สะท้อนอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
 สถาบันพระปกเกล้า (2544 : 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชน
เข้าใจไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือผลประโยชน์ ของประชาชนโดยส่วนรวม อย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ต้องอยู่ บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ ความสามารถใน
การกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าใจร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชน
จะต้องมีลักษณะการเข้าใจร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด 
 หากพิจารณากระบวนการของการมีส่วนร่วม ในลักษณะที่ เป็นพลวัต เราอาจแบ่ง
กระบวนการหรือข้ันตอนการมีส่วนร่วมในลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน คือ 
 1.การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วย การรับรู้ การเข้าถึงเกี่ยวกับการวางแผนและ
ร่วมวางแผนกิจกรรม 
 2.การปฏิบัติการหรือด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆและการตัดสินใจ 
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 3.การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์หรือผลของ
กิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดข้ึน 
 4.การติดตามประเมินผลเกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลกิจกรรมต่างๆ
และพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไปประชาชนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์
ในการประเมินกิจกรรมซึ่งผลของกระบวนการประเมินนี้จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการมี
ส่วนร่วมข้ันที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 
 อรทัย  ก๊กผล (2552 :17-18) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย 
กระบวนการบริหารและการตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการ
กระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ โดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมี
ลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ไม่ใช่การจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพียงครั้งเดียว 
ตัวอย่างเช่น ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ 
 จากทฤษฎีการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการที่
ประชาชนเกิดความรู้สึกและความต้องการว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความเป็นอิสระมีอ านาจ ในการ
ตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาได้ด้วยตนเอง รวมพลังสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสามารถขยายเครือข่ายในเขตพ้ืนที่ต่างๆ เป็นต้น 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมที่ก าหนดจะมากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยหลายประการ
ได้มีผู้ศึกษาและเสนอแนะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1.การมีส่วนร่วมโดยตัวบุคคลถือเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง 
 2.การมีส่วนร่วมโดยองค์การจัดตั้งของประชาชนอาจถือเป็นการส่วนตัวโดยตรงได้อีกวิธีการ
หนึ่ง 
 3.การมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทนที่มีลักษณะทั่วไปถือเป็นการมีส่วนร่วมโดยอ้อมการมีส่วน
ร่วมที่แท้จริงต้องเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงเท่านั้น 
 จากปัจจัยของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมานั้น พอสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ต้องมีการเปิดโอกาสในทุกระดับ และจะต้องมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม และที่ส าคัญคือ 
การมีส่วนร่วมต้องไม่มีการบังคับ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความมีเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยเจ้าหน้าที่ 
หรือภาครัฐต้องมีส่วนส าคัญในการกระต้นให้ประชาชนรับข่าวสาร รวมทั้งให้ความรู้ต้องมี  
ความเคารพ มีความเชื่อ และเข้าใจในประชาชน สร้างจิตส านึกของความเท่ าเทียมกันในสังคม  
การตระหนักในปัญหา ร่วมแต้ปัญหา ร่วมรับประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ประชาชนเองต้องเป็น  
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ผู้ตัดสินใจเริ่มกิจกรรมพัฒนาของตนเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อชุมชนของตน 
 กลไกและวิธีการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 องค์การหรือเทศบาลต าบล มีกลไกและวิธีการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการท างานดังนี้ 
 (1) การเข้ามามีส่วนร่วมในด้านนโยบาย คือ การเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็น
กรรมการในชุดต่าง ๆ แนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนโยบายผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมต้องสร้างช่องทางที่จะพัฒนาให้เกิดตัวแทนที่แท้จริงจากกลุ่มต่าง ๆ มีกลไก
และกระบวนการที่สร้างตัวแทนภาคประชาชนที่เกิดจากคนในพ้ืนที่ให้ได้ 
 (2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การแสดงบทบาทในฐานะประชาชนในการแสดงประชา
พิจารณาเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนเข้มแข็งและมีกลไกที่พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วม 
 (3) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการ กฎหมายเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ซึ่งปัจจุบันมีหลายชุมชนที่พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
 (4) การมีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการในชุมชนของตนเอง 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การจัดใหม่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชน ตลอดจนช่วยกันพัฒนาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนที่
มีประสิทธิภาพ 
 วิธีการของเทศบาลต าบลที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การน าความคิดเห็นของประชาชนไปจัดท าแผน  
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา ให้ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ
การจ้างงาน 
 (1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
รายงานประจ าปี จดหมายข่าว หอกระจายข่าว การจัดประชุม เว็บไซต์ เป็นต้น 
 (2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยผ่าน เวทปีระชาคม การจัดประชุม ตู้รับฟัง
ความคิดเห็นการร้องเรียน การประชาพิจารณา จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดลง
ในแผนชุมชน เป็นต้น 
 (3) การดึงประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยอาจจัดตั้งเป็นชุดกรรมการต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษา 
และร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ ซึ่งเมื่อมีการแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วก็ต้อง
ตรวจติดตามการท างานของเทศบาล ร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
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 ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอนจึงมี
ความส าคัญเป็นกลไกในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง เช่น การเริ่มมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนใน
ด้านนโยบาย การร่วมตัดสินใจในเข้าเป็นกรรมการด าเนินงานโครงการ การร่วมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการรับผลประโยชน์ของโครงการ การร่วมตรวจสอบผลการท างานเพ่ือน าไปสู่การติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจทางการเมืองของท้องถิ่นได้ 
 อีกทั้งสิ่งส าคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปกครองตนเองตามที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักการไว้ให้รัฐบาลมอบความเป็นอิสระใน
การปกครองตนเองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก ากับตรวจสอบเท่าที่จ า เป็น แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรจะวางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะส่งเสริมให้การก ากับตรวจสอบจากรัฐบาลเป็นไปตามความราบรื่น โดยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารจัดการตามภารกิจของตน อีกทั้งจะท าให้กระบวนการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนมีโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครอง
ตนเองระดับท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (ด ารงค์ วัฒนา ,2547: 128 ) 
 2.1.1 แนวความคิดขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 
 ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึงความหมายที่สอดคล้องในนิยามของ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ 
 International Association for Public Participation (IAP2) ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติได้ศึกษา
และก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด ถึง
ระดับการเข้ามามสี่วนร่วมที่มากขึ้นในระดับที่ 5 ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
 ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับที่ 1 เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด 
บทบาทของประชาชนน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ปัจจุบันการที่ภาครัฐตัดสินใจใน
เรื่องที่กระทบประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อนความล้าสมัยในการบริหารงาน และ
สะท้อนภาครัฐท าตนเป็นพ่อรู้ดี แต่ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องตระหนักว่า ไม่ว่าจะเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในขั้นใด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่การให้ข้อมูล
ลักษณะประชาสัมพันธ์ โดยให้มองแต่ด้านดีเท่านั้นหัวใจส าคัญ คือ การให้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 
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 ธีระพงษ์  แก้วหาวงษ์ (2546 : 153-155) การจ าแนกระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมใน
ความคิดของ Arnstein นั้นเห็นว่า การมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นรูปบันไดการมีส่วนร่วม 
(Participation Ladder) 8 ขั้นนั้น สามารถอธิบายได้ว่าในขั้นต่ าของบันได คือ ขั้นถูกจัดกระท า 
ขั้นที่สอง คือ ขั้นชี้แจงนั้นเรียกว่า การมีส่วนร่วมเทียม หรือ ไม่มีส่วนร่วม เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าไม่ถึง
การมีส่วนร่วมที่แท้จริงในการตัดสินใจในกรณีนี้จะมีกลุ่มบุคคลจ านวนน้อยที่อยู่ในอ านาจเท่านั้นท า
หน้าที่ตัดสินใจโดยไม่มีการพูดถึงเนื้อหา วิธีการตัดสินใจหรือต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจนั้น ขั้นที่สองสร้างขึ้นมาเพ่ือที่จะทดแทนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
สองขั้นนี้ไม่ใช่เป็นการท าให้ประชาชนเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือควบคุมโครงการแต่จะ
ช่วยให้ผู้กุมอ านาจอยู่ด าเนินการให้การศึกษาหรือชี้แจงแก่ผู้เข้ามาร่วม 
 ขั้นให้ข้อมูลขาวสารและขั้นปรึกษาหารือ คือความเห็นหรือข้อคิดของประชาชนได้รับการรับ
ฟังจากผู้ควบคุมอ านาจมากข้ึน แต่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้พวกเขาไม่มีอ านาจที่จะรับประกันได้ว่าความ
คิดเห็นของพวกเขาจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้มีอ านาจเต็มที่เมื่อการมีส่วนร่วมถูกจ ากัดอยู่ที่ระดับ
เหล่านี้จึงไม่มีทางที่จ าท าการเปลี่ยนแปลงสภาพตามข้อเรียกร้องของผู้มีส่วนร่วมได้ 
 จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ด าเนินอยู่โดยทั่วไป 
สามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ  
 1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) 
 2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) 
 3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) 
  3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) 
  3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing)  
  3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing)  
 4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
 โดยในขั้นให้ข้อมูลข่าวสารคือ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้
ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับ
แจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 2.1.2 แนวความคิดขั้นรับฟังความคิดเห็น 
 ขั้นรับฟังความคิดเห็น ได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึงความหมายที่สอดคล้องในนิยามของ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ 
 International Association for Public Participation(IAP2) ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติได้
ศึกษาและก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อย
ที่สุด ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้นในระดับที่ 5 ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
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 ขั้นรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับที่ 2 การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ อย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน า
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การ
ตัดสินใจ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (To Consult) 
 Goodman (อ้างถึงใน พงษ์ธร ธัญญสิริ, 2543:37 ) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง 
 1. กระบวนการซึ่งมวลชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมของส่วนรวม 
 2. มวลชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน 
ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้นๆหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเกี่ยวข้องของกิจกรรมต่างๆ 
ของมวลชน ในกิจกรรมต่างๆ จะมี 2 ด้าน คือ 
  2.1 ด้านความคิดหรือก าหนดนโยบาย ซึ่งแบ่งได้อีก 3 ระดับคือ 
     -  มวลชนเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น (Information Input) 
     -  มวลชนมีส่วนแบ่งในอ านาจตัดสินใจ (Share Decision Making) 
       -  มวลชนเป็นผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
  2.2 ด้านท าหรือด้านด าเนินการตามนโยบาย ซึ่งแบ่งได้อีก 3 ระดับ คือ 
       - ร่วมก าหนดเปูาหมายแผนงาน (Participation on Formulating Objective and Plan) 
       - ร่วมด าเนินการในกระบวนการจัดการ (Participating on Management Resources) 
      - ร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริหาร (Supporting on Management Resources) 
 อรพินท์  สพโชคชัย (2550:1) ได้น าเสนอแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปจะท าให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 
โดยทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น ได้แก่ 
 1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 2. การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจ 
 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 4. การมสี่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 
 5. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 
 International Fund for Agricultural Development (2001) หรือเรียกว่า IFAD ซึ่งเป็น
กองทุนเพ่ือการพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีพันธกิจเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนในชนบทเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนออกเป็น 8 ระดับนั้น ซึ่งข้ันรับฟังความคิดเห็นสอดคล้องอยู่ในระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมโดย
ให้ค าปรึกษารายมีละเอียดดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมแบบเฉยเมย (passive participation) เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะที่
ประชาชนมีส่วนร่วมเพียงแค่ถูกบอกเล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือจะเกิดข้ึน ไม่รับฟังการตอบสนองจาก
ประชาชน 
 2. การมีส่วนร่วมในการให้ข่าวสาร (participation in information giving) ประชาชนมี
ส่วนร่วมโดยตอบค าถามที่มาจากเจ้าหน้าที่หรือนักวิจัยโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบส ารวจหรือ
แนวทางอ่ืนๆ ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ 
 3. การมีส่วนร่วมโดยให้ค าปรึกษา (participation by consultation) ประชาชนมีส่วนร่วม
ในลักษณะที่ถูกปรึกษาโดยที่บุคคลภายนอกรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
อาจน าความคิดเห็นที่ได้มาจากประชาชน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนหรือตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ต่อไป การมีส่วนร่วมในลักษณะเช่นนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่จะท าตามความเห็น
ของประชาชน 
 4. การมีส่วนร่วมด้วยสิ่งจูงใจทางวัตถุ (participation for material incentives) เป็นการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการน าทรัพยากรต่างๆ มาจูงใจ เช่น ค่าจ้าง การให้อุปกรณ์ท่ี
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 5. การมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ (functional participation) ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการที่
หน่วยงานภายนอกมาช่วยก่อตั้งกลุ่มให้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานภายนอกต้องการ 
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่หรือตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 6. การมีส่วนร่วมเชิงปฏิสัมพันธ์ (interactive participation) เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ และช่วยก่อตั้งสถาบันใหม่ๆ ในท้องถิ่น 
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันที่มีอยู่ มีการน าบุคคลที่มีความรู้จาก
แหล่งต่างๆ มาท างานร่วมกัน 
 7. การระดมตน (self – mobilization) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยที่ไม่ข้ึนกับ
สถาบันหรือองค์กรภายนอก ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารกับภายนอกเพ่ือน ามาซึ่งการได้มา
ทรัพยากรต่าง ๆ และค าแนะน าทางวิชาการท่ีตนจ าเป็น แต่ประชาชยยังสามารถระดมความคิดริเริ่ม
ของตนเอง ตลอดจนควบคุมวิธีใช้ทรัพยากรและการท างานร่วมกันเอง 
 8. การเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (catalyzing change) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
สมาชิกในชุมชนมีส่วนผลักดันให้คนอ่ืน ๆ ในชุมชนริเริ่มการเปลี่ยนแปลงกันเอง โดยเน้นการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลักส าคัญ 
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 2.1.3 แนวความคิดขั้นมามีบทบาท 
      ขั้นเข้ามามีบทบาท ได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึงความหมายที่สอดคล้องในนิยาม

ของการเข้ามามีบทบาทของประชาชน ได้แก่ 
 International Association for Public Participation (IAP2) ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติ

ได้ศึกษาและก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่
น้อยที่สุด ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากข้ึนในระดับที่ 5 ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

 ขั้นเข้ามามีบทบาท อยู่ในระดับที่ 3 เป็นระดับที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างาน 
โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับ
ภาคประชาชน (To Involve) การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาค
ประชาชนเข้าร่วม 

Cohen and Uphoff (1980: .219-222) ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 
มี 4 ระดับ ซึ่งขั้นเข้ามามีบทบาทสอดคล้อง อยู่ในระดับที่ 2 คือการมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา รายละเอียดดังนี้ 

 1.การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา (Decision Making) 
 2.การมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหา (Implementation) 
 3.การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits) 
 4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 เพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับขั้นของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และUphoff ได้ง่าย
ขึ้นจึงขอน าเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดังปรากฏในรูป 
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 ภาพที่ 2.2  ภาพแสดงวงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : Cohen, J.M. and Uphoff, อ้างถึงในถวิลวดี บุรีกุล (2551 : 8) 
 
 2.1.4 แนวความคิดขั้นสร้างความร่วมมือ 

      ขั้นสร้างความร่วมมือ ได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึงความหมายที่สอดคล้องใน
นิยามของการเข้ามามีบทบาทของประชาชน ได้แก่ 

 International Association for Public Participation (IAP2) ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติ
ได้ศึกษาและก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่
น้อยที่สุด ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากข้ึนในระดับที่ 5 ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

 ขั้นสร้างความร่วมมืออยู่ในระดับที่ 4 การที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(To Collaborate) 

 โกวิทย์ พวงงาม (2545 : 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน ในการพัฒนา 
ควรจะมี 4 ขั้นตอน ซึ่งขั้นสร้างความร่วมมือสอดคล้อง อยู่ในขั้นตอนที่ 3 คือการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนและการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ  
ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็น
อย่างดีแล้วการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่
เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 

 2.การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็นขั้นตอน
ที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

ส่วนรว่มในการตัดสินใจ             

Decision Making 

 ส่วนรว่มในการด าเนนิงาน 

Implementation 

การมสี่วนร่วมในการเก็บรกัษาผลประโยชน ์              

Benefit 

การมสี่วนร่วมในการประเมนิ 

Evaluation 
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 3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบท
สามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับ
ผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะ
ประสบความยากส าบาก 
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546 : 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งข้ันสร้างความร่วมมือสอดคล้อง อยู่ในระดับท่ี 4 คือการส่วนร่วมท าคือร่วมใน
ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมดรายละเอียดดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน  
 2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
 3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจโดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
  3.1 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
  3.2 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 
  3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 
 4. การส่วนร่วมท าคือร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 
 5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ 

 นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
พัฒนาชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้ 
 1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
 2. ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 
  2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
  2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
  2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่วางแผนนั้น 
  2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
  2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ 
  2.6 ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
  2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
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 2.1.5 แนวความคิดขั้นเสริมอ านาจ 

       ขั้นเสริมอ านาจ ได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึงความหมายที่สอดคล้องในนิยามของ
การเข้ามามีบทบาทของประชาชน ได้แก่ 
 ธีระพงษ์  แก้วหาวงษ ์(2546 : 153-155) การจ าแนกระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมใน
ความคิดของ Arnstein นั้นเห็นว่า การมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นรูปบันไดการมีส่วนร่วม (Participation 
Ladder) 8 ขั้นนั้น สามารถอธิบายได้ว่าในขั้นต่ าของบันได คือ  
 บันไดล าดับสูงขั้นไปเป็นระดับที่เรียกว่าอ านาจเป็นของประชาชนซึ่งเพ่ิมระดับของการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจมากข้ึน ประชาชนสามารถเข้าสู่ขั้นที่ 6 ขั้นเป็นหุ้นส่วนซึ่งจะท าให้สามารถเข้าร่วม
ในการเจรจาเพื่อผลได้ผลเสีย  (Trade-Offs) กับผู้มีอ านาจดั้งเดิม ส่วนในขั้นที่ 7 ขั้นใช้อ านาจผ่าน
ตัวแทนและขั้นที่ 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชนเป็นการใช้อ านาจตัดสินใจของประชาชนโดยผ่านตัวแทน
หรือประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจนั้นเอง 
 ถวิลวดี  บุรีกุล (2551 : 8-10) ได้กล่าวถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นสามารถท าได้ในหลาย
ระดับ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละยุคว่าจะให้ความส าคัญต่อประชาชนมาน้อยต่างกัน คือ 
 1. ประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจหมายถึงให้ประชาชนเข้าจัดการหรือด าเนินการเอง โดยไม่มีการ
ติดต่อกับรัฐบาลก่อนซึ่งอาจมีการโต้ตอบจากรัฐบาล ตัวอย่างเช่น การตั้งศาลเตี้ย การเดินขบวน การ
เข้ายึดสถานที่ทางราชการเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นต้น  
 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับอ านาจของรัฐบาลซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน กล่าวคือถ้าประชาชนมีส่วนร่วมมากรัฐบาลก็จะมีอ านาจน้อยลงหรือในทาง
กลับกัน ดังนี้ 
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ภาพที ่2.3  ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับอ านาจของรัฐบาล 
                ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน 
 
อ านาจของประชาชน       อ านาจของรัฐ 
มาก               น้อย  
          ประชาชนใช้อ านาจ 
          ประชาชนมีส่วนร่วม 
          ประชาชนที่ปรึกษา 
          ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
          ประชาชนรับทราบ 
          รัฐบาลใช้อ านาจ 
น้อย               มาก 
การมีส่วนร่วม                 การมีส่วนร่วม 
 
ที่มา : ปราณี พันธุมสินชัย, อ้างถึงในถวิลวดี บุรีกุล (2551 : 9) 
 
 2. ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีอ านาจเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น โครงการ
ท าความสะอาดหมู่บ้าน การสร้างถนน และขุดบ่อน้ าในหมู่บ้านเป็นต้น 
 3. ประชาชนเป็นที่ปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชน และตั้งใจที่จะ
กระท าตามความเห็นนั้น แต่ก็ ยังมีอ านาจที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ  ตัวอย่างเช่น การตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือการประสานงานระหว่างประชาชนและส่วนราชการ การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา การ
ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น 
 4. ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในบางเรื่อง
แต่มักจะไม่น าความคิดเห็นไปปฏิบัติละยังมีอ านาจที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นนั้น ตัวอย่างเช่น การ
ประชุมใหญ่ที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การขอความเห็นในกฎระเบียบที่ก าลัง
จะน าออกมาใช้ 
 5. ประชาชนรับทราบ เป็นการแถลงข่าวสารและ/หรือมติของรัฐบาลให้ประชาชนได้ทราบ
ประชาชนอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือไม่มีก็ได้ เช่น การแถลงถึงโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้มีมติให้
ด าเนินการการริเริ่มกฎหมายต่างๆ และการเวนคืนที่ดิน เป็นอาทิ 
 6. รัฐบาลใช้อ านาจ กล่าวคือ รัฐบาลใช้อ านาจจัดการโดยไม่แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น การสืบสวน จับกุมผู้กระท าผิดกรณีต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น  
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 จากการศึกษาล าดับขั้นของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมใน  
การตัดสินใจมีส่วนร่วมด าเนินการ และมีส่วนร่วมสนับสนุน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีหลาย
ระดับข้ึนอยู่กับการให้ความส าคัญของรัฐบาลด้วย ซึ่งสามารถจัดล าดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ ประชาชน เป็นผู้ใช้อ านาจ ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นที่ปรึกษา 
ประชาชนแสดงความคิดเห็น ประชาชนรับทราบ และรัฐบาลใช้อ านาจ 
 วิธีการแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  อาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญการแบ่ง
ระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้จากระดับต่ าสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเป็น 7 ระดับ 
และจ านวนประชาชนที่เช้ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมีส่วนร่วม 
กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วน
ร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาขนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าไปหาสูงสุดได้แก่ (1) ระดับการให้ข้อมูล (2) ระดับการเปิดรับความ
คิดเห็นของประชาชน (3) ระดับการปรึกษาหารือ (4) ระดับการวางแผนร่วมกัน (5) ระดับการร่วม
ปฏิบัติ (6) ร่วมติดตามตรวจสอบและ(7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 (1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้า
มาเกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง
นิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน การใช้สื่ออ่ืนๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อบุคคล และหอกระจายข่าว เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี เพ่ือปูองกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจดุลพินิจในการให้หรือไม่ให้
ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน จึงควรมีข้อก าหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีของรัฐต้องการท าและกระท า
อย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เรื่องเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การให้ข้อมูลแก่ประชาชนจะต้องให้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันการณ์ 
เข้าใจได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรค ในการได้รับข้อมูลนั้นๆ 
 (2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้
ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาก
ขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความ
คิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น 
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 อนึ่ ง การรับฟังความคิดเห็นนี้  จะกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ก็ต่อเมื่อประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียง 
 (3) ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและ  
ผู้วางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น 
การจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการเปิดกว่างรับฟังความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การสนทนากลุ่ม และประชาเสวนา เป็นต้น 
 (4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่องการ
มีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในหารวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่
จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง  และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน  
การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นอาทิ 
 (5) ระดับการร่วมปฏิบัติ  เป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกันคือ  
เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินการตามนโยบายหรือ
โครงการ เป็นขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติร่วมกันด าเนินตามหรือโครงการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 (6) ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อย แต่มี
ประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนินกิจกรรมนั้น  ๆ  
ได้ รูปแบบของการติดตามตรวจสอหรือประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝุาย การสอบถามประชาชน โดยการท าการส ารวจเพ่ือให้ประชาชน
ประเมิน การประเมินผลนี้ มีความส าคัญมาก เพราะ จะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรประโยชน์  
การยุติ หรือคงไว้ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 
 ดังนั้น ขั้นเสริมอ านาจของประชาชน สอดคล้องอยู่ในระดับที่ (7) ระดับการควบคุมโดย
ประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น 
การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงประชามติ  มี 2 ประการ คือ ประการแรก 
การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดี เพียงใดอย่างน้อยขี้นอยู่กับ 
ความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของประเด็น
ดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงและประการที่สองในประเทศที่มีการพัฒนา 
ทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม 
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2.2 แนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตัวแปรต้น) 
 ความหมายของการวางแผน  
 สิน พันธุ์พินิจ (2555 : 12) ได้อ้างถึงในความหมายหรือค านิยามของการวางแผนซึ่งได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ได้แก่ 
 คีลีงและแคลแลนส์ (Keeling and Kallans,1996) กล่าวว่า ที่วางแผนเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แล้วก าหนดการพัฒนาที่เป็นไปได้ในอนาคตเพ่ือให้
เกิดการด าเนินงานตามแผน 
 รอบบินส์และคอลเตอร์(Robbins and Coulter 1999:228-229) กล่าวว่าการวางแผน 
หมายถึง การก าหนดเปูาหมายหรือวัตถูประสงค์ขององค์การ รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์เพ่ือความส าเร็จ
ของแผนตลอดจนการพัฒนาขั้นตอนของการวางแผนให้ครอบคลุม(Comprehensive)เพ่ือบูรณาและ
ประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียว การวางแผนจึงเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือมรรคและผล 
 เฮลรีเกลและโปลคุม(Hellriegel and Plocum,1992)กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นทางการ อันประกอบด้วย การเลือกพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ตามส่วนงานต่างๆการเลือกกลยุทธ์วิธีเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และการตัดสินใจ
จัดสรรทรัพยากรในการบริหารที่เหมาะสม 
 แอคคอฟฟ์(Ackoff,1970:1-4) ให้ทัศนะว่า การวางแผนหมายถึงการออกแบบสิ่งที่พึง
ประสงค์ในอนาคตและการก าหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุสิ่งที่พึงประสงค์ดังกล่าวและ
การวางแผนเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
 สไตเนอร์(steiner,1967:67) กล่าวว่า การวางแผนมีลักษณะเป็นกระบวนการโดยเริ่มจาก
การก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และรายละเอียดของแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวการ
วางแผนต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เนื่องจากสิ่งแวดล้อมขององค์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และมีพันธสัญญาที่ด าเนินการให้บรรลุผลและวางแผนจะต้องกระท าอย่างเป็นระบบ 
 วิชยานี ชุมทอง(2549: 23) ได้ให้ความหมายว่าการวางแผนคือการตัดสินใจล่วงหน้า 
ในการเลือกทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธี การกระท าโดยทั่วไปจะเป็น 
การตอบค าถามต่อไปนี้คือจะท าอะไร (What) ท าไมต้องท า (Why) ใครบ้างเป็นผู้กระท า (Who)  
จะกระท าเมื่อใด (When) จะกระท าที่ไหนบ้าง (Where) และจะกระท ากันอย่างไร (How) 
 จากความหมายของการวางแผนดังกล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การวางแผนหมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินงานที่ดีที่สุดล่วงหน้าด้วยความมีเหตุผลในการก าหนดวัตถุประสงค์ การใช้
ปัจจัยและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด และใครเป็นผู้กระท าเพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกันและเป็นการเชื่อมโยงระบบการตัดสินใจของ
หน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ 
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 ความส าคัญของการวางแผน 
 เป็นหน้าที่ อันดับแรกของฝุ ายบริหารก่อนที่ จะมีการจัดงานหรือการจัดองค์การ
(Organizing)การ จั ดบุ ค ล ากร (Staffing) ก า ร จั ด งบประมาณ ( Budgeting)และกา รควบคุ ม
(Controlling)เพราะการวางแผนจะสนองหน้าที่การบริหารหรือการจัดการอ่ืนๆที่ตามมาทั้งหมด 
 1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้
เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกลมองเหตุการณ์
ต่างๆในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในสังคมนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์การดังนั้นองค์การ
จึงจ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันได้แก่
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นต้น 
 2. ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์การทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับแนวคิดเชิง
ระบบ (System approach) เข้ามาในองค์การยุคปัจจุบัน 
 3. ท าให้การด าเนินการขององค์การบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็น
งานที่ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝุายในองค์การทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันการด าเนินการเป็นไป
ด้วยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 
 4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนท าให้มองเห็น
ภาพรวมขององค์การที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้นเป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
 5. ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัย
ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยต่างๆมาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคต
อย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ 
 กล่าวโดยสรุปไม่มีองค์การใดที่ประสบความส าเร็จได้โดยปราศจากการวางแผนดังนั้น 
การวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 
 ประโยชน์ของการวางแผน ( สิน พันธุ์พินิจ, 2555 : 20-21 ) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 ตามแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร ผู้บริหารจะท าการวางแผนเมื่อมีนโยบายหรือได้รับ
นโยบายให้มีการวางแผนในเรื่องนั้นๆ เช่น เมื่อเริ่มลงมือท างานใหม่ เริ่มรับหน้าที่งานใหม่เมื่อยาม
ฉุกเฉิน เมื่อการปรับปรุงองค์การ หรือเมื่อมีปัญหาในการบริหารงาน ถ้าหากพิจารณาจากเหตุผลที่ 
ท าให้ต้องวางแผนดังกล่าว ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการวางแผนย่อมมีประโยชน์อย่างน้อย 10 คือ 
 1. ช่วยลดความยุ่งยากในการตัดสินใจ เพราะได้มีการวางแผนตัดสินใจล่วงหน้าไว้ด้วยความ
รอบคอบแล้วเป็นอย่างดี มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนผลการวิจัยประกอบการ
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ตัดสินใจ ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย การใช้ทรัพยากร แผนด าเนินงานและการติดตามควบคุมไว้
แล้ว 
 2. ช่วยให้ผู้บริหารท างานด้วยความมั่นใจและแน่ใจ เพราะมีแผนหรือโครงการที่เป็นเสมือน
พิมพ์เขียว แผนที่เป็นเข็มทิศน าทางชัดเจน ไม่หลงทาง เมื่อมีการวางแผนที่ดีแล้วย่อมท าให้ผู้บริหารมี
ความมั่นใจ แน่ใจ และความเชื่อมั่นสูง 
 3. ช่วยให้ประหยัด เพราะการวางแผนได้พินิจ พิเคราะห์ พิจารณาทรัพยากรต่าง  ๆ คือ 
บุคลากร เทคโนโลยีหรือวัตกรรม เงินงบประมาณ และเวลาในการด าเนินการไว้อย่างดีแล้ว สิ่งใดที่ใช้
ไม่คุ้มค่า ฟุุมเฟือย ทับซ้อนกันก็ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนเป็นต้น 
 4. ช่วยในการควบคุมง่ายขึ้น เพราะแผนงานหรือโครงการที่วางแผนไว้  ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ซึ่งเป็นหลักชัยหรือผลลัพธ์พร้อมกับมาตรฐานการปฏิบัติและวิธีด าเนินงาน
ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
 5. ช่วยให้เกิดการประสานงาน การประสานงานเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันจะเป็น 
พลังขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความส าเร็จ การประสานมีทั้งการประสานภายในหน่วยงาน เช่น 
ภายในกอง ภายในสาขา คณะ หรือกรม และการประสานข้ามหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน ซึ่ง
บางองค์การอาจมีปัญหาการประสานงานล่าช้า ขาดการประสานงาน จึงไม่ได้รับการสนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน 
 6. ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและเข้าใจงานในหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงาน 
ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าของการวางแผนได้รับทราบและเข้าใจว่า
ตนเองต้องท าหน้าที่อะไรบ้าง จึงจะท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
 7. ช่วยสาธารณชนทราบความก้าวหน้าขององค์การ การวางแผนโครงการต่าง ๆ เป็นการก าหนด
ทิศทางแห่งการพัฒนาไปข้างหน้าทั้งการผลิต การวิจัย การบริการ และการพัฒนาสถาบัน การด าเนินงาน 
และการน าผลส าเร็จของโครงการสื่อสารหรือถ่ายทอดสู่สาธารณชน ย่อมท าให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบถึงแผนงานโครงการและก้าวหน้า อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจอันดี การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน 
และไม่มีความขัดแย้งกับหน่วยงาน 
 8. ช่วยให้แผนงานหรือโครงการมีความต่อเนื่อง เพราะวัฏจักรการวางแผนนั้นเมื่อโครงการใด
ส าเร็จลง ถ้าผลการประเมินไม่ดีก็จะยุบเลิกและวางแผนโครงการใหม่ทดแทนยิ่งโครงการใดประสบ
ความส าเร็จก็ต้องท าโครงการนั้นต่อเนื่องไปอีก 
 9. ช่วยให้โครงการมีโอกาสส าเร็จมาก การวางแผนโครงการที่ดีเป็นการจัดระบบกิจกรรมและ
กระบวนการท างานตามแผนให้อยู่ในลู่ทางที่เหมาะสม ท าให้การท างานตามแผนโครงการชัดเจน
เหมือนรางรถไฟ ถนน หรือลู่วิ่งจะช่วยให้วิ่งได้เร็วและประสบความส าเร็จมาก เพราะทุกอย่างมี 
ความแจ่มชัด 
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 10. ช่วยชี้ให้เห็นความต้องการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเป็นแผนที่เดินทางไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ไม่มีชนชาติใดวางแผนเพ่ือการล้าหลังหรือถ่วงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
แม้แต่การวางแผนครอบครัวเพ่ือชะลออัตราการเกิดของงคนในชาติ ก็เพ่ือการพัฒนาชาติเช่นกันดังนั้น
การวางแผนแต่ละอย่างย่อมมุ่งไปสู่ความต้องการเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการอย่างแท้จริง ด้วยวิธีการที่ดีที่สุด 
 หลักการวางแผน 
 ผู้บริหารย่อมมุ่งท่ีประสิทธิผลของการวางแผน คือ การท าให้บรรลุเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนขณะเดียวกันผู้บริหารก็มุ่งที่จะให้เกิดประสิทธิภาพของการวางแผนด้วยเช่นกัน เพราะต้องการ
เสียค่าใช่จ่ายต่ าที่สุด รวมทั้งต้องการให้การวางแผนก่อให้เกิดความพอใจแก่บุคคลกรในองค์กรด้วย 
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้บริหารจะได้แผนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้นจะต้องรู้จักเลือกหลักการวางแผน  
และวิธีการวางแผนที่ถูกต้อง เพราะอาจไม่มีหลักการและวิธีการวางแผนใดได้ดีที่สุด ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งหมาย สถานการณ์ เวลา สถานที่ และทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น 
 หลักการ หมายความว่า “สาระส าคัญที่ยึดเป็นแนวปฏิบัติ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 :1271) 
หลักการวางแผนจึงหมายถึง สาระส าคัญที่ใช้เป็นแนวในการวางแผน โดยจะเลือกเฉพาะกลุ่มประกอบ
ส าคัญๆของการวางแผน ที่สะท้อนให้เห็นเค้าโครงและภาพรวมที่ครอบคลุมการวางแผนงานหรือโครงการ
ทั้งหมด อันประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้  
 1. การก าหนดปัญหา การที่จะวางแผนใดๆให้สามารถสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้
นักวางแผนจะต้องทราบปัญหาหรือโจทย์อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และก าหนดปัญหาให้ชัดเจน 
เพราะถ้าหากก าหนดปัญหาผิดก็เหมือนตั้งโจทย์ผิด จะท าให้การวางแผนแก้ปัญหาหรือหาค าตอบ
ผิดพลาด ส่งผลให้การวางแผนล้มเหลวได้ 
 2. การตั้งเปูาหมายที่ต้องการ ผู้บริหารและนักวางแผนย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าการวางแผนนั้นมี
เปูาหมายอย่างไร จึงต้องตั้งเปูาหมายตามท่ีต้องการให้ชัดเจน และครอบคลุมทุกเปูาหมาย 
 3. การศึกษาขอเท็จจริง เป็นการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการวางแผน อาจใช้
ผลการวิจัย สถิติท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือปรากฏจริงของเรื่องที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงในเรื่อง
ที่จะวางแผน เพ่ือให้การวางแผนตรงกับสภาพความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นการวางแผนในห้องที่ปรับ
อากาศที่ขาดข้อมูล หรือวางแผนแบบตาบอดคล าช้าง เป็นต้น 
 4. การวางแผนแก้ปัญหา เมื่อทีการก าหนดปัญหา ตั้งเปูาหมายสารสนเทศอย่างพร้อมมูล  
ก็สามารถจะวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆตามกระบวนการแผนแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องและ 
สอดคล้องกันเลือกใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและศิลปะ เลือกใช้เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 5. การด าเนินตามแผน การท างานตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมจะน าผลส าเร็จ
มาสู่องค์กร การด าเนินงานตามแผนจะต้องมีการวางแผนที่ดี เช่นกันว่า จะให้ใคร ท าอะไร  
ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนมีประสิทธิผลจะต้องใช่หลักการบริหารปัจจัย
เข้าช่วย รวมทั้งการดูแลก ากับดูแล การรายงานปัญหา  และความก้าวหน้าของแผน เป็นต้น  
 6. การประเมินผล การวางแผนงานใดๆก็คล้ายกับงานอย่างอ่ืน คือ เมื่อเริ่ มต้นแล้วสิ้นสุด 
แล้วประเมินผลเพ่ือทราบผลได้ ผลลัพธ์ของแผน อันจะน ามาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
ว่าจะวางแผนต่อไปหรือยุบเลิก ถ้าหากไม่มีการวางแผนแล้วก็จะไม่ทราบผล เหมือนอาจารย์ที่สอน
นักศึกษาทั้งภาคการศึกษา แต่ไม่มีการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนก็ จะไม่ทราบว่านักเรียนคนไหน
เก่งหรือเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า หลักการวางแผนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญทั้ง 6 ประการ 
เป็นเสาหลักได้ หรือถ้าหากมีการวางแผนงานต่างๆก็อาจเลือกใช้หลักการอ่ืนนอกเหนือจากนี้ได้  
ตามความเชื่อ ภูมิหลังของความรู้ และประสบการณ์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2546 : 11-13) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย เนื่องจากการวางแผนทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
ความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึง
ความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วน
ให้ และยังต้องอยู่ในการ ก ากับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรมและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับ
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ ซึ่งในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม
จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
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ภาพที่ 2.4  ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การท างบประมาณ) 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนที่) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 

 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 
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ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังได้กล่าวแล้วว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้2 ประเภทซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”หมายความถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 
 “แผนพัฒนาสามปี”หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดท า
งบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ส าหรับ”แผนปฏิบัติการ” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2546 นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ 
 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น : 26-27) 
 1. แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 2. แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 3. แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท า
ทุกปีซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4. โดยสรุปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ข้อ 18) แผนพัฒนา 3 ปี ให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อน
งบประมาณประจ าปี 
 โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสาม
ปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการคือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนา 
ที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไปดังนั้นแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง  ๆ  
โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการช่วยเหลือทาวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ  
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น า
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ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง 
และข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเป็นการจัดท าแผนที่ถอดออกมาจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา เปูาประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามพันธกิจ ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในมิติของพ้ืนที่ 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลมีขั้นตอนในการจัดท าดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
เอกชน บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 
 หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือ
ด าเนินการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน ชุมชน ต าบลแล้ว เทศบาลอาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนได้ และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ที่ได้จากการจัดประชุม
ประชาคมมาประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
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  ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน โดยด าเนินการ 
ให้ครบทุกหมู่บ้าน น าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 กองที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผน ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก
ส านัก/กอง/ส่วนอ่ืนๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสาม
ปีของเทศบาล และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสาม
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วน าเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าเสนอบัญชี
โครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริการส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือนประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 ส าหรับกรณีองค์การบริการส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. ท าให้ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน แน่นอน 
 2. เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและรอบด้านท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติได้ 
 3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบบริหารจัดการคน วัสดุอุปกรณ์ และลดวิธีการการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน สามารถท างาน
รวดเร็วตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ในปัจจุบันตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดย
สามารถใช้งบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร 
 4. เป็นเครื่ องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรและชุมชน  
การก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ 
 5. เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าของท้องถิ่น 
 6. สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 และ 39ได้ก าหนดองค์ประกอบของของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยน าผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไข
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 2.2.1 แนวความคิดขั้นตอนการจัดท า 
 ขั้นตอนการจัดท าได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึงความหมายที่สอดคล้องในนิยามของ
ขั้นตอนการจัดท าแผน ได้แก่ 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2546 : 14-15) ได้กล่าวแนวคิดหลักในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวคิดในการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาอย่างน้อย 4 แนวคิด ดังนี้ 

 แนวคิดท่ี 1 กระบวนการวางแผน 
 แนวคิดท่ี 2 กระบวนการเนื้อหาของวิธีการ 
 แนวคิดท่ี 3 ความคิดสร้างสรรค์ 
 แนวคิดท่ี 4 การตัดสินใจ 
 (1) วิธีการวางแผน (Planning  approach) หรือแบบของการวางแผนที่ผู้บริหารเลือกใช้

อาจแตกต่างกันตามประเภทขององค์การและวัฒนธรรมขององค์การ กล่าวคือ องค์การธุรกิจเอกชน
อาจนิยมใช้วิธีการวางแผนที่แตกต่างจากองค์กรการภาครัฐ องค์กรที่กระจายอ านาจเลือกใช้วิธีการ
วางแผนที่บริหารแบบรวมศูนย์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการตัดสินใจ
เลือก วิธีการวางแผนอย่างเหมาะสมที่สุด เพ่ือให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิธีการ
วางแผนที่นิยมกันทั่วไปมี 4 วิธี ดังต่อไปนี้ 
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   1.1 การวางแผนจากบนลงล่าง (top-down planning) เป็นวิธีการหรือแบบ 
การวางแผนขององค์การบริหารแบบรวมศูนย์ (centralized organization) ซึ่งเป็นการวางแผนแบบ
ดั่งเดิมที่ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ แล้วให้หน่อยงานวางแผนกลยุทธ์ วางแผนกลวิธีและ
วางแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้เริ่มต้นกลั่นกรองลงมายังผู้บริหารระดับกลางแล้วลง
มายังผู้ปฏิบัติ เพ่ือเน้นความเป็นเอกภาพหรือความเป็นอย่างเดียวกันและเน้นที่นโยบายเป็นใหญ่ 
วิธีการว่างแผนแบบนี้จะประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ การรวมศูนย์เพราะผู้บริหารระดับสูงเป็น
ผู้รับผิดชอบ และวางแผนจากบนลงล่าง เพราะผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์ 
และสื่อสารลงมาสู่ผู้ปฏิบัติระดับล่าง จึงมีผลเสียบางประการ อาทิ อาจไม่ได้รับความร่วมมือจาก      
ผู้ปฏิบัติระดับล่าง และผู้ปฏิบัติมักจะไม่พอใจเนื่องจากไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน 

   1.2 การวางแผนจากล่างขึ้นบน (bottom-up planning) เป็นวิธีการวางแผน 
ที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมายให้ผู้บริหารระดับล่างของหน่อยงานเป็นผู้ด าเนินการวางแผนแล้วเสนอ
ขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์การซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีการวางแผนจากบนลงล่างการวางแผนโดย
วิธีนี้มาจากผู้บริหารระดับล่าง คือ กองวางแผนหรือแผนกวางแผน ที่เชื่อในปรัชญาการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบร่วมกันอย่างอิสระ ท าให้มีความรู้สึกผูกพัน เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และความเป็น
เจ้าของในแผน แต่ก็ไม่มีกรอบก าหนดเนื้อหาของการวางแผนจึงก่อให้เกิดผลเสียที่แผนขาดความเป็น
เอกภาพหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิศทางและเปูาหมายการด าเนินการขัดแย้งกันและไม่มี
ความสัมพันธ์กันจะเห็นได้ว่าวิธีการวางแผนทั้ ง 2 วิธีนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ถ้าหากมีการ
ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม จะท าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น กล่าวคือ การวางแผนที่ดีควรเริ่มจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีความรู้ ประสบการณ์สูง แต่เมื่อวางแผนแล้วควรส่งลงมายังระดับล่างให้ทุก
ฝุายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ช่วยปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ทุกคนเกิดการยอมรับ มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของในแผน และมีความผูกพันกับแผน อันจะท าให้ทุกคนให้ความร่วมมือและสนับสนุน 

   1.3 การวางแผนจากข้างในไปข้างนอก (inside – out planning) เป็นวิธีการ
วางแผนที่เน้นใช้ทรัพยากรที่ดีท่ีสุดขององค์กรที่มีอยู่ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆวางแผนให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้ ก่อน การวางแผนผู้บริหารจะต้อง
ส ารวจความพร้อมและความพียงพอของทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ และจัดสรรให้เหมาะสมกับการ
วางแผน กล่าวได้ว่า วิธีการวางแผนแบบนี้เป็นการพิจารณาจากศักยภาพหรือขีดความสามารถของ
องค์การ แล้ววางแผนให้ดีที่สุดตามขีดความสามารถนั้น 

   1.4 การวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน (outside - in planning) เป็นวิธีการ
วางแผนที่ผู้บริหารเน้นพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์การก่อน แล้วมาวางแผนขององค์การโดยผู้บริหาร
อาจไปดูงาน ส ารวจศักยภาพ และตรวจสอบว่าองค์กรอ่ืนวางแผนอย่างไร แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการ
วางแผนที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด และน าเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาวางแผนขององค์การกล่าวอีกนัยหนึ่ง  



44 
 

ก็เป็นการเลือกปัจจัยที่มีศักยภาพสูงสุดจากภายนอกน ามาใช้ในการวางแผนแล้วปรับปัจจัยภายใน
องค์การให้สอดคล้ององกับปัจจัยภายนอก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการวางแผนให้น้อยลง และสร้างโอกาส
การวางแผนให้ดีขึ้น 

 กล่าวได้ว่า วิธีการวางแผนจากข้างในไปข้างนอกช่วยให้ผู้บริหารที่จะวางแผนให้ดีกว่า  
ที่ก าลังท าอยู่ และท าให้ดีกว่าองค์การอ่ืนที่ก าลังท าอยู่ แล้วเป็นการเน้นตรงที่วิธีการที่ดีกว่าเดิม  
ส่วนวิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างในควรใช้เมื่อผู้บริหารมีความต้องการวางแผนลักษณะพิเศษ  
ที่เหมาะสมกับองค์การของตนเอง คือ พยายามท าให้ดีที่สุดและให้แตกต่างจากองค์การอ่ืน  
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการผสมผสานกันของการวางแผนทั้งส องวิธีนี้จะท าให้การวางแผน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

   1.5 การวางแผนตามสถานการณ์ (contingency planning) เป็นการวางแผน 
ในสถานการณ์หรืออนาคตที่ไม่แน่นอน เพราะไม่มีข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง  
รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การแตกต่างกัน จึงไม่มีการวางแผนใดดีที่สุด ผู้วางแผนจึงต้องวางแผนแบบนี้
เพ่ือรับหรือตอบโต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนให้ได้ ไม่ยึดติดกับแผนใดแผนหนึ่ง การวางแผน  
ตามสถานการณ์มี 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1. ระบุสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น ให้ระบุสิ่งที่จะท าให้สถานการณ์ผิดไปจากเดิมและ 
เป็นอุปสรรคต่อการน าแผนเดิมไปใช้ 

  2. คาดคะเนโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ 
  3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายส าหรับเตรียมแผนต่างๆ เพ่ือน าไปใช้กับสถานที่เปลี่ยนแปลงไป 
  4. เลือกสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุดและมีความส าคัญมากที่สุด 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนที่เตรียมไว้ 
  5. เตรียมแผนส ารองไว้เพ่ือน าไปใช้ หากสถานการณ์ที่คาดคะเนไม่เกิดขึ้น จะได้น าแผน

ส ารองไปใช้ได้ 
(2) กระบวนการวางแผนโครงการ 

 การบวนการวางแผน (Planning process) เป็นการจัดท าแผนแต่ละขั้นตอนให้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือการท างานให้เกิดสัมฤทธิผล กระบวนการ
วางแผนที่เป็นทางการแต่ละประเภท รวมทั้งการวางแผนโครงการต้องระบุองค์ประกอบอย่าง
ครบถ้วนมีเปูาประสงค์และทิศทางที่ชัดเจนว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และใครเป็นผู้น า
ต้องสอดคล้องกับนโยบาย อัตลักษณ์ขององค์การ อยู่บนฐานแห่งความรู้ความเชียวชาญของ  
ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติงาน 
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กล่าวได้ว่ากระบวนการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบแผนหรือสร้างแผน 
เปรียบเสมือนกระบวนการออกแบบบ้าน ห้างสรรพสินค้า ถ้าหากได้ออกแบบแผนแต่ละขั้นตอนไว้ดี 
ได้แผนที่สมบูรณ์และสมดุลกันแล้ว ก็จะเป็นพิมพ์เขียวและเครื่องมือหรือเทคโนโลยีส าคัญ 
ในการท างานขององค์การ อนึ่ง ขออธิบายเน้นเพ่ิมเติมว่ากระบวนการวางแผนประเภทต่างๆ รวมทั้ง
การวางแผนโครงการดังกล่าวแล้ว ควรจะให้เป็นวัฎจักรสอดคล้องกับวงจรของกระบวนการแผน 
 สิน  พันธุ์พินิจ (2555 : 60-62) ได้อ้างถึงนักวิชาการด้านการวางแผนแต่ละท่านได้ก าหนด
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนไว้แตกต่างกันตามทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ ประสบการณ์ และ
ศิลปะ บางคนก าหนดขั้นตอนไว้น้อย บางคนก าหนดขั้นตอนไว้มากดังนี้  
 สมพร  เฟ่ืองจันทร์ (2547) แบ่งขั้นตอนของกระบวนการวางแผนออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ
  1.ขั้นเตรียมก่อนการวางแผน 

2.ขั้นศึกษาสถานการณ์และการเก็บข้อมูล 
3.ขั้นการจัดเตรียมแผนงาน 
4.ขั้นเสนอเพ่ืออนุมัติ 
5.ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ 
6.ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและการปรับปรุงแผน 

 มอลเลต  (Mollet 1990: 178) กล่าวว่าทั้งธนาคารระหว่างประเทศ ผู้บริจาค องค์การ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆจ าแนกขั้นตอนการวางแผนไว้ 6 ขั้นตอน คือ  
  1.การประเมินสภาพทั่วไปของโครงการ 
  2.การเตรียมโครงการ 
  3.การประเมินโครงการที่จัดท าแล้ว 
  4.การน าโครงการไปปฏิบัต ิ
  5.การติดตามดูแล 
  6.การประเมินโครงการ 
 ฟุลเมอร ์(Fulmer 1974) ได้เสนอขั้นตอนการวางแผนไว้ 12 ขั้นตอน คือ 
  1.เลือกวัตถุประสงค์ 
  2.บอกวัตถุประสงค์ให้คนอ่ืนทราบ 
  3.ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น 
  4.ส ารวจทรัพยากร 
  5.ก าหนดนโยบาย 
  6.ระบุทางเลือก 
  7.เปรียบเทียบทางเลือก 
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  8.เลือกแนวทางของการกระท า 
  9.สร้างแนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ 
  10.ก าหนดประมาณ 
  11.ก าหนดตารางเวลา 
  12.ตัดสินใจด้านมาตรฐาน 
 เลเบรตัน และ เฮนนิง (Le Breton and Henning,1961) ได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการ
วางแผนไว้มากกว่าฟุลเมอร์ ซึ่ง อนัน เกตุวงศ์ (2534) ได้สรุปไว้ 14 ขั้นตอน คือ  
  1.การก าหนดความต้องการว่าควรจะมีแผนหรือไม่ 
  2.การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  3.การเตรียมหัวข้อกว้างๆ 
  4.การขออนุมัติข้อเสนอแผน 
  5.การก าหนดตัวบุคคลผู้วางแผน 
  6.การก าหนดหัวข้ออย่างแน่นอนของแผน 
  7.การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8.การหาข้อมูลและตัวเลขที่จ าเป็น 
  9.การประเมินข้อมูล 
  10.การสรุปและเตรียมแผนชั่วคราว 
  11.การรวมแผนชั่วคราว 
  12.การเตรียมแผนขั้นสุดท้าย 
  13.การทดสอบและปรับปรุงแผน 
  14.การขออนุมัติแผน 
 เมื่อพิจารณาขั้นตอนกระบวนการวางแผนของนักวิชาการแต่ละท่าน ยังมีกิจกรรมของแต่ละ
ขั้นแตกต่างกัน ทั้งกิจกรรมเริ่มต้นการวางแผนและกิจกรรมสุดท้ายของการวางแผน ซึ่งบางท่านสิ้นสุด
ที่การตัดสินใจด้านมาตรฐาน การขออนุมัติแผน บางท่านสิ้นสุดที่การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
และการปรับปรุงแผน ซึ่งยังไม่สะท้อนให้เห็นความความสอดคล้องกับวงจรของการวางแผนทั้งหมด 
เพราะส่วนใหญ่จะเน้นที่การเตรียมหรือจัดท าแผน แต่ยังไม่ได้บอกเทคนิคการวางแผนเพ่ือน าแผนไป
ปฏิบัติ และการวางแผนต่อเนื่องอ่ืนๆอย่างครบวงจร ซึ่ งอาจท าให้นักวางแผนและผู้น าแผนไป
ด าเนินการมองไม่เห็นภาพรวมหรือภาพสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนจริงในกระบวนการวางแผนทั้งหมด 
 จึงได้วิเคราะห์สรุปอย่างครอบคลุม (Comprehensively) ขั้นตอนย่อยหรือกิจกรรมย่อยของ
นักวิชาการแต่ละท่าน ทั้งได้น าเสนอมาและไม่ได้เสนอมา แล้วจัดแบ่งกระบวนการวางแผนออกเป็น 3 
กระบวนการส าคัญ คือ กระบวนการจัดท าแผน กระบวนการด าเนินตามแผน และกระบวนการ
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ประเมินผล ซึ่งแต่ละกระบวนการต้องการวางแผนท างานเป็นอย่างดีจึงประสบผลส าเร็จ กระบวนการ
วางแผนแต่ละอย่างมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ภาพที่ 2.5  ภาพแสดงกระบวนการวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) กระบวนการจัดท าแผน 
 กระบวนการจัดท าแผน (plan formulation) เป็นขั้นตอนการวางแผนแต่ละประเภท รวมทั้ง
วางแผนโครงการ เ พ่ือให้ ได้แผนที่สมบูรณ์และใช้ เป็นพิมพ์เขียวส าหรับด าเนินงานต่อไป  
บางคนเรียกว่าขั้นการวางแผน เพราะถือว่าการจัดท าแผนก็คือการวางแผนที่ต้องระบุกิจกรรม  
ปัจจัย ช่วงเวลาให้เหมาะสวม และมีทิศทางที่ชัดเจนนั้นเอง ขั้นตอนการจัดท าแผนนี้จะประกอบด้วย 
4 ขัน้ตอนหรือ 4 กิจกรรมย่อยดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการวางแผน นักวางแผนจะต้องศึกษาและรู้จักปัญหาความต้องการที่แท้จริงและ
ความต้องการที่เห็นว่าจ าเป็น (Perceived Need) นโยบาย ค าบัญชาหรือค าสั่งองค์การ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน จากนั้นก็ด าเนินการวางแผนตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

1 

ขั้นตอน 

การจัดท าแผน 

กระบวน 

การวางแผน 
2 

ขั้นตอนการ

ด าเนินตามแผน 

3 

ขั้นตอนการ

ประเมินผล 
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  1.1. ก าหนดกรอบของแผนว่าต้องการจะท าอะไรให้ส าเร็จมากน้อยเพียงใด การก าหนด
กรอบหรือขอบเขตของแผนจะต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายของรัฐบาล 
  1.2.นักศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ ตลอดจนปัจจัย 
ในการวางแผนโดยละเอียด เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศว่ามีอยู่เท่าใด  
มีคุณภาพดีหรือไม ่
  1.3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอก ประกอบด้วย สถานการณ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมือง รวมทั้งการเป็นโลกาภิวัตน์ และการแข่งขันใน
กลุ่มอาเซียนและเวทีโลก 
 2.ขั้นปฏิบัติการวางแผน นักวางแผนต้องใช้ศักยภาพทุกด้าน ทั้งบุคลากร เทคโนโลยี หรือ
วัสดุอุปกรณ์ เงิน และเวลาที่ใช้ในการวางแผน เพ่ือให้ได้แผนที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนหรือ
กิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 
  2.1.ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายให้มีความเฉพาะเจาะจง ไม่สูงหรือต่ ามาก  
แสดงให้เห็นกรอบเวลา สามารถด าเนินการได้และวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2. ก าหนดทางปฏิบัติที่จะเป็นไปได้ ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ หรือเป็นการค้นหากลวิธีที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องทราบอุปสรรค การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง  ๆ 
และการหาทางเลือกไว้ 
 3.ขั้นประเมินแผน  เป็นขั้นวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุงแผน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ประเมินสถานการณ์ของแผน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
เรียกว่าการวิเคราะห์สวอต (SWOT analysis) รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับนโยบาย เครื่องชี้วัดมาตรฐาน และความเป็นไปได้ของแผน เป็นต้น 
  3.2 จัดท าแผนสมบูรณ์ ให้ครบคลุมมิติต่างๆและเป็นไปตามแบบฟอร์มของการเขียน 
  3.3 วิพากษ์แผน ถ้าหากเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีช่วงด าเนินการนานและ
เป็นเสมือนแผนแม่บทของแผนอื่นๆ ควรจะมีการพิพากษ์แผนด้วย 
  3.4 การจัดท าแผนฉบับสมบูรณ์ แล้วตรวจสอบ แก้ไข บรรณาธิกร ปรับปรุง และพิมพ์แผน
ให้เป็นเอกสารที่มีความถูกต้อง สวยงาม  
 4. ขั้นขออนุมัติ (plan approval) อ านาจการอนุมัติแผนของแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกัน
ไป อาทิ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องขออนุมัติจากสภาสถาบันก่อน ที่จะน าแผนไป
ปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมแผนเป็นอย่างดี และควรจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาแผน 
การวิจารณ์ การเติมเต็ม การแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งหลังจากขั้นตอนที่ 3 ดังกล่าวมาแล้วเมื่อ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติแผนแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการด าเนินการตามแผนต่อไป 
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 2.2.2 แนวความคิดขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 
 ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึงความหมายที่สอดคล้อง 

ในนิยามของขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ ได้แก่ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2546) ได้กล่าวถึงกระบวนการด าเนินตามแผน  

(plan implementation) เป็นการน าแผนไปปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการอ่ืน ๆ เพราะเมื่อจัดท าแผนเสร็จแล้วไม่น าไปใช้ ก็จะเป็นค ากล่าว
เปรียบเปรยว่า วางแผนแล้วนิ่ง และแผนก็จะเป็นเพียงเสือกระดาษ กระบวนการด าเนินตามแผน
ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 

  1.การเตรียมแผนปฏิบัติงาน ผู้ที่จะน าแผนใด ๆ ไปใช้ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
รายละเอียดของแผนทุกส่วนอย่างรอบคอบ แล้วจักท าแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน ประจ าสัปดาห์ 
และประจ าวัน ว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด และใครเป็นผู้กระท า แผนเริ่มเมื่อใด สิ้นสุดเมื่อใด  
ในท านองเดียวกัน ก็ต้องเตรียมปัจจัยและทรัพยากรทุกอย่างที่จะใช้ให้เรียบร้อย และการจัดท าตาราง
ท างานอาจมอบหมายเป็นปัจเจกบุคคลหรือคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

  2.การปฏิบัติงานตามแผน เป็นขั้นตอนลงมือปฏิบัติจริงตามแผนตั้ งแต่วันเริ่มจน 
สิ้นสุดแผน ซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้องเตรียมเรื่องการบริหารแผนหรือโครงการ ทั้งการท างาน การควบคุม 
และการรายงานความก้าวหน้า 

  3.การปรับปรุงแผนให้เหมาะสม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาประมวล 
การประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพ เช่น  
อาจมีการปรับปรุงเวลา ทรัพยากร วิธีการบริหารโครงการหรือแผน รวมทั้งอาจจัดเตรียมแผน  
ขึ้นมาใหม่ การปรับแผนใหม่ แก้ไขแผนบางส่วนให้เข้ากับสถานการณ์ เป็นต้น 

  4.การรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการด าเนินตามแผน  
ผู้ปฏิบัติอาจจัดท ารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าปัญหา และสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ การรายงานผลดังกล่าวมักจะมีปัญหาทางจิตวิทยาที่แสดงให้เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบ ความจริงใจในการท างาน 
 2.2.3 แนวความคิดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ความหมายของการติดตาม และประเมินผล 
 การติดตาม คือการเฝูาระวังและก ากับกระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้ การติดตามมิใช่เป็นกระบวนการที่จะจับผิดผู้ปฏิบัติงาน แต่เป็นการช่วยตรวจสอบและ
อ านวยความสะดวก สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายของการท างาน 
 การประเมินผล คือการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน กับผลที่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลมิได้หมายถึงเพียงการตรวจวัดผลงานเมื่อ
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โครงการหรือแผนงานแล้วเสร็จเท่านั้น แต่รวมหมายถึงการประเมินผลงานย่อยในระหว่าง 
การด าเนินงานด้วย 
 การบวนการประเมินผลแผน เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่มีความส าคัญ อันจะท าให้ผู้บริหาร  
ผู้ด าเนินงาน ประชาคมในองค์กร และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบและช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ  
ต่อหรือยุบเลิกโครงการ การประเมินผลโครงการอาจประเมินผลตามเครื่องชี้วัด มาตรฐาน  
ประเมินปัจจัยปูอน ผลที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์  และผลกระทบ เทคนิคการประเมินต้องใช้ระเบียบวิธี  
การวิจัยมาประยุกต์ ซึ่งเรียกว่า การวิจัยเชิงประเมินผล หรือ การวิจัยประเมินผล จึงท าให้เกิดความ
เชื่อถือความถูกต้องแม่นย า ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้มีนักวิชาการหลายท่านอ้างถึง
ความหมายที่สอดคล้องในนิยามของขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ได้แก่ 

 บอยล์ (Boyle อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ 2555:134) กล่าวว่าการประเมินผลเป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการของการตัดสินความส าเร็จที่เผยแพร่และเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 ลีแกนส์ (Leagans) กล่าวว่าการประเมินผล คือ การเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้กับผลที่ปรากฏจากการปฏิบัติตามแผน โดยมีเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจ 

 มาร์แชล (Marshall) ได้ให้ความหมายการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรว่า  
เป็นกระบวนการของการตัดสินคุณค่า คุณภาพของโครงการ อันรวมถึงแผน โครงการ วิธีการ และผล 
หรือผลกระทบ โดยมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความเปรียบเทียบผล  
การด าเนินงาน ประสิทธิผล หรือประสิทธิภาพของโครงการเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม 

 จากความหมายสามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการประเมินผลโครงการจะมุ่งที่จะตัดสินผล
ทั้งหมดของโครงการ คือ วัตถุประสงค์ของโครงการที่คาดว่าจะมีผลได้ ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว  

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2546: 52-61)ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอน 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
 1.การติดตาม (Monitoring) 
 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมี
การด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
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 2.การประเมินผล (Evaluation) 
    การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงานและ
เกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงานประกอบด้วย 7 เกณฑ์ดังนี้ 
   1.เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant) 
   2.เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
   3.เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
   4.เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
   5.เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   6.เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
   7.เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
 2.2 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
   การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 
   1.เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
   2.เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   3.เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
   4.เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
   5.เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
   6.เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
   7.เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
   8.เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
   เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการ 
จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
3 ประการ คือ 
 1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก 
การด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment–EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการเพ่ือให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม 
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และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
 2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป 
อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
 3. ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ความเอ้ืออาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  
ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากรและมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่
เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ 
โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละ
โครงการต่อไป 

2.3 แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 ความหมายของอ านาจ 
 ค าว่า “พลังอ านาจ”หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Power” มาจากภาษาละตินว่า 
“potere” มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า “to be able” มีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันไปตามความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลไว้ดังนี้ 
 Schermerhorn, Jr.,Hunt & Osborn (2000) หมายถึง ความสามารถที่จะให้ให้บุคคลอ่ืน
กระท าบางสิ่งที่ต้องการหรือความสามารถที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดข้ึน  
 นันทวดี  ปินปันคง (2548) ได้กล่าวถึง พลังอ านาจ (Power) เป็นศักยภาพหรือความสามารถท่ี
จะท าให้บรรลุเปูาหมายที่ตนเองตั้งไว้ได้ เป็นการแสดงถึงความสามารถหรือมีอ านาจในการควบคุมและ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ พลังอ านาจไม่ใช่ความสามารถที่มีมาแต่ก าเนิดแต่เป็นความสามารถท่ีพัฒนาให้
เกิดขึ้นในบุคคลได้ 
 การที่จะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีฐานอ านาจรองรับ อ านาจอาจมาจากแหล่งที่มา
จากต าแหน่งหน้าที่ที่ครองอยู่ (Position power) หรือมาจากความสามารถ บุคลิกลักษณะเฉพาะตน 
(Personal power) ซึ่งแหล่งที่มาของอ านาจมีดังนี้ 
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 1.อ านาจจากการให้รางวัล (reward power) เป็นอ านาจที่ถือเกณฑ์ความสามารถที่จะให้
รางวัล เป็นการเสนอสิ่งที่มีคุณค่าต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นผลลัพธ์เชิงบวกที่มีต่อบุคคล
อ่ืน เช่น การเลื่อนข้ันของบุคลากร การให้โบนัส การจัดฝึกอบรมพิเศษ การมอบหมายงานพิเศษให้ท า 
การกล่าวค ายกย่องชมเชย 
 2.อ านาจการลงโทษ (coercive power) เป็นอ านาจของบุคคลที่เกิดจากความสามารถใน
การลงโทษผู้อ่ืน เป็นการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกกลัวหลีกเลี่ยงไม่ได้จนต้องปฏิบัติตามเพ่ือไปสู่
เปูาหมาย เช่น ลดต าแหน่ง ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือไล่ออก 
 3.อ านาจจากกฎหมาย (legitimate power) เป็นอ านาจที่เกิดจากต าแหน่งหน้าที่ในองค์การ 
อ านาจนี้จะเกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎระเบียบข้อบังคับจะไม่เกี่ยวพันกับบุคลิกภาพและ
ความสามารถในการด ารงต าแหน่ง 
 4.อ านาจจากความเชี่ยวชาญ (expert power) เป็นความสามารถที่จะมีอ านาจเหนือบุคคล
อ่ืนๆเนื่องจากมีความรู้และความช านาญเฉพาะด้าน โดยแสดงให้บุคคลอ่ืนเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ อ านาจจะได้มาจากการท างานโดยใช้ความรู้
ความสามารถในการแนะน าช่วยเหลือ ผลักดัน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามเปูาหมาย 
 5.อ านาจจากการอ้างอิง (reference power) เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่จะท าให้บุคคล
อ่ืนยอมรับนับถือและต้องการเลียนแบบสร้างแรงบัลดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเหมือนที่ผู้น า
ปฏิบัติ 
 6.อ านาจจากการมีข้อมูลข่าวสาร ( information power) บุคคลจะเกิดอ านาจนี้ได้ถ้ามี
ความสามารถในการเก็บรวบรวมหรือล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลเหตุการณ์หรือความจริงต่าง
สามารถท าให้ท านายพฤติกรรมหรือเหตุการณ์อนาคตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามแนวคิดของ
การบริหารงานการมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยครบถ้วนมากกว่า จะสามารถตัดสินในด าเนินการ
ได้ถูกต้องทันเหตุการณ์และมีอ านาจในการต่อรองมากกว่า 
 อ านาจไม่ใช่ความสามารถที่มีมาแต่ก าเนิดแต่เป็นความสามารถที่พัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในบุคคล 
ผู้บริหารที่รอบรู้และเฉลียวฉลาดที่พยายามพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในตัวบุคคลให้มีอ านาจและใช้อ านาจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาผู้ร่วมงานให้ใช้ศักยภาพตนเองที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยกระบวนการที่ท าให้บุคคลพัฒนาพลังอ านาจขึ้นมาได้เรียกว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ (empowerment) 
 สามารถสรุปได้ว่า อ านาจเป็นความสามารถที่ใช้สั่งการให้บุคคลอ่ืนท าสิ่งที่บุคคลนั้นต้องการ
เพ่ือบรรลุเปูาหมายได้ และเป็นบุคลิกลักษณะเฉพาะตนสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้  
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 ความหมายของการเสริมพลังอ านาจ 
 ค าว่า “การเสริมพลังอ านาจ” หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Empowerment” มาจาก
ภาษาลาติน “Passe” หมายถึง อ านาจ (Power) กับอิสรเสรีภาพ (Freedom) และส าหรับอ านาจ
ที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินอีกค าหนึ่งคือ “Potere”หมายถึง ความสามารถที่จะเลือก ซึ่งการเสริม
พลังอ านาจมีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปตามความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลไว้ดังนี้ 
 นันทวดี  ปินปันคง (2548) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
จากความสามารถของบุคคลที่เรียนรู้จากประสบการณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้รับ
การส่งเสริมจากผู้อ่ืน ตลอดจนการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์สิ่งต่างๆจนเกิดความเข้าใจ มีอิสระใน
การเลือกและตัดสินใจ ให้สามารถท าทุกสิ่งทุกอย่าง ควบคุม จัดการ และตัดสินใจเรื่องราวหรือ
สถานการณ์ให้ตนเองส าเร็จตามเปูาหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ 
 Gibson (1991) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการ
ทางสังคมการแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริม การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของ
บุคคลในการตอบสนองความต้องการของเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมความเป็นอยู่
หรือวีถีชีวิตตนเองได้ 
 การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นแนวคิดหลายมิติที่มีความสลับซับซ้อนและกว้างขวางยากล าบากใน
การให้ค าจ ากัดความต่อเนื่องจากความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจจะแตกต่างกันไป เมื่อน าไปใช้
ในกลุ่มบุคคลและบริบทที่แตกต่างกัน ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ดังนี้ 
 1. เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสามารถในการควบคุม ก ากับการด ารงชีวิต
ของตนเอง 
 2. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสัมพันภาพระหว่างบุคคล ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ความคิด ความรู้สึก และลักษณะที่ทั้งสองฝุายต้องใช้ความพยายามร่วมกัน 
 3. การเพ่ิมพูนความรู้สึกส านึกในคุณค่าของตนเอง การสร้างประสิทธิภาพของตนในการตัด
กิจกรรมต่างๆ หรือการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมด้วย 
 4. การที่บุคคลเรียนรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรที่มี
อยู่ภายใต้บุคคลภายนอกบุคคลและที่มีอยู่ในชุมชน 
 5. กระบวนการที่มีลักษณะส าคัญที่มีการปฏิบัติสัมพันธ์สร้างประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงความแข็งแกร่งให้เกิดข้ึน 
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 6. กระบวนการที่เป็นการหาทางออก ทางแก้ปัญหาปัญหามากกว่าที่เป็นตัวปัญหา เน้นความ
แข็งแกร่งสิทธิความสามารถของบุคคลมากกว่าข้อจ ากัด หรือจุดด้อยของบุคคล 
 7. กระบวนการที่มีกลไกเกี่ยวกับอ านาจของบุคคล มีทั้งการให้ และการรับอ านาจหรือการใช้
อ านาจร่วมกัน มิใช่เพียงแต่เป็นผู้ใช้อ านาจ พยายามสร้างอ านาจ แต่รวมถึงผู้มีอ านาจถ่ายโอนอ านาจ 
 8. กระบวนการที่มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก หรือระท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้มี
ความเจริญเติมโต การพัฒนาการของบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะที่ตั้งใจ 
 9. กระบวนการของความช่วยเหลือบุคคลให้ประสบความส าเร็จ ในการควบคุมสิ่งแวดล้อม
และ/หรือก าหนดทิศทางชีวิตของตนเองได้ 
 10. การเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นแนวคิดท่ีอธิบายกระบวนการทางสังคมของการแสดงออก
การยอมรับชื่นชม (Recognizing) การส่งเสริม (Promoting) การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถ
ของบุคคล (Enhancing people’s abilities) ในการตอบสนองความต้องการของตนเองและปัญหา
ด้วยตนเอง และความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็น (Mobilize the  necessary resources) 
ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึกว่าตนมีอ านาจสามารถควบคุมความ
เป็นอยู่หรือชีวิตของตนเองได้ 
 ลักษณะของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 ลักษณะของการเสริมสร้างพลังอ านาจ นับเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ด าเนินการควรรับทราบและเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ เนื่องจากจะท าให้กระบวนการในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างพลัง
อ านาจบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1.การเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นได้ทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Out come)
เป็นกระบวนการที่ต้องทราบขั้นตอนการด าเนินการ การประเมินผลแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และ
เป็นผลลัพธ์ของการให้พลังงานอ านาจบุคคล กลุ่มคน องค์กร แล้วมีการประเมินผลหลังให้พลังอ านาจ
แล้วว่าบุคคลสามารถควบคุมเหนือชีวิตของตนเองได้หรือไม่ 
 2.การเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Transactional concept) เพราะเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆ มากมาย 
 3.การเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นกระบวนการที่เพ่ิมความมีคุณค่าในตนเองและเพ่ิมความมี
ศักยภาพในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกในการ
ดูแลตนเอง 
 4. การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นแนวคิดทางบวก (Positives concept) เป็นกระบวนการที่
ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดท่ีมีแต่ประโยชน์กันทุกฝุาย เป็นการเพ่ิมศักยภาพและผลลัพธ์ที่ดี 
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 5. เป็นกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงในการแก้ปัญหามากกว่าที่ตัวปัญหา เป็นความแข็งแกร่ง
และความสามารถของบุคคลมากกว่าข้อจ ากัด และความต้องการของบุคคล (Dialectical Concept) 
เป็นแนวคิดท่ีมีเหตุผลในการกระท า (Developmental concept) เป็นแนวคิดที่มีการพัฒนาให้ได้ผล
มากยิ่งขึ้น 
 6. เป็นกระบวนการที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดหลายๆ แนวคิด (Multidimensional 
concept) เป็นแนวคิดท่ีสลับซับซ้อน หลายมิติ 
 7. เป็นกระบวนการที่มีอิสระในการเลือก เป็นแนวคิดที่มีการยืดหยุ่นได้ สามารถปรับเปลี่ยน
ได ้(Democracy concept)  
 8. เป็นกระบวนการที่มีความเป็นหุ้นกับบุคคล ต้องมีส่วนร่วมในการกระท า 
 สามารถสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นการให้อ านาจบุคคลจนมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน และ
ท าให้คนอื่นยอมท าตามที่ตนเองต้องการ เกิดกระท าในรูปแบบต่างๆที่มุ่งพัฒนาให้เกิดศักยภาพ ให้เกิด
ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดกระบวนการสร้างความร่วมมือขึ้น ซึ่งมีพลัง
มากจนสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง หรือน าพลังมา
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้และท าให้บุคคลอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชน 
ภาพที ่ 2.6  ภาพแสดงรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน 

                      ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล ( 2554 : 33 ) 
  
          การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชน
แห่งเรียนรู้ในแผนภูมิ แสดงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ได้แก่  

ชุมชนชนบท 

ชุมชนเมือง 

 
การเสริมสร้าง
พลังอ านาจของ

ชุมชนระดับ
ชุมชน 

-องค์กร
ประกอบด้าน
โครงสร้างทาง
สังคม 
 

การเสริมสร้าง
พลังอ านาจของ

ชุมชนระดับ
บุคคล 

-องค์กรประกอบ
ด้านภายใน
ตนเอง 
-องค์กรประกอบ
ด้านปฏิสัมพันธ์ 
-องค์กรประกอบ
ด้านพฤติกรรม 
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 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชุมชน  
 2) การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ  
 3) การมีระบบคุณธรรมจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้กฎระเบียบกติกาของชุมชน  
 4) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน จากอาชีพและรายได้เพ่ือการพ่ึงตัวเอง และมี
ตลาดชุนชนเพื่อการแลกเปลี่ยนผลผลิต  
 5) ระบบการเรียนรู้เป็นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง  
 6) การพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวิถีชีวิต  
 7) การสร้างระบบทุนของชุมชนโดยมีรูปแบบของกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และวิธีการ
ทางบริหารจัดการผ่านการท าบัญชีครัวเรือน  
 8) การสร้างความเสมอภาคความยุติธรรมในการจัดการของชุมชน ผ่านหลักการประชาธิปไตย 
 9) การสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตร่วมการผ่านการออม ธนาคาร และ
สวัสดิการชุมชน  
 ซึ่งทั้ง 9 องค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกัน ในแต่ละชุมชนมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันจึงถือว่า
เป็นบริบทของชุมชนนั้นๆ หากชุมชนใดมีองค์ประกอบครบทั้ง 9 ชุมชนนั้นสามารถเป็นชุมชนที่มีความ
ยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ และกลไกส าคัญที่จะให้เกิดมีครบทุกองค์ประกอบได้นั้นขึ้นอยู่กับการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนทั้งในระดับบุคคล และในระดับชุมชน กล่าวคือการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในระดับบุคคลเป็นการแสดงออกของบุคคล มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ องค์ประกอบภายในบุคคล ได้แก่ 
ความต้องการที่ควบคุมสมาชิกอ่ืนในชุมชน ความเชื่อในความสามารถของตนเอง การยกย่องตนเอง และ
ความเชื่อในศักยภาพของตนเอง องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ ได้แก่การรับรู้ศักยภาพของคนในชุมชน 
การรับรู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดในชุมชน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนในชุมชน การน าเอาความรู้
ความสามรถของคนในชุมชนไปพัฒนาชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการให้เกิดความเสมอภาคใน
การจัดสรรทรัพยากรของมนุษย์ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของคนใน
ชุมชน การมีส่วนร่วมในองค์กร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือการคิดแก้ไขปัญหา ส่วนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในระดับชุมชนเป็นความเชื่อในความสามารถของตนเองและสังคมการรับรู้ศักยภาพและความ
ต้องการ การที่จะควบคุมให้เกิดความเสมอภาคการกระจายทรัพยากรแล้วส่งต่อสังคม มีองค์ประกอบ คือ
โครงสร้างทางสังคม ได้แก่ การก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับสมาชิกในชุมชน การควบคุมอ านาจการ
สนับสนุนทางสังคม/การเมือง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงทรัพยากร วิถีการด ารงชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระบบการให้รางวัล และการใช้ระบบพวกพ้องและเครือญาติ 
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2.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาวิจัย 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
 เทศบาลต าบลเหมืองง่า ได้รับการยกฐานะจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 
 ที่มาของชื่อ “เหมืองง่า”เกิดจากสัญลักษณ์ล าเหมืองสองสายระหว่างแม่น้ าปิงห่าง(ปิงเก่า) 
และแม่น้ ากวงที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ ากวงสายใหญ่ หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจังหวัดล าพูนตลอดมา
บริเวณหน้าวัดศรีบุญยืน และเป็นพ้ืนที่ต าบลแห่งศาสนาพุทธ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอด
มายาวนาน และยังคงอยู่ถึงปัจจุบันเช่น หอพระธรรมวัดบ้านหลุกซ่ึงมีอายุเก่าแก่นับ 100 กว่าปี 
 ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองง่า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองล าพูน ประมาณ 5
กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดล าพูน 6 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง 
ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงแผนที่อาณาเขตของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
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 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลอุโมงค์ และต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต าบลต้นธง และต าบลในเมืองอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลมะเขือแจ้และต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลประตูปุาและต าบลริมปิงอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลต าบลเหมืองง่า จ านวน 21.82 ตารางกิโลเมตร หรือจ านวน 
13,636 ไร่ 
 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่แม่น้ ากวง และ
ล าเหมืองสาธารณะ คือ ล าเหมืองปิงห่าง ล าเหมืองกลาง ล าเหมืองไม้แดง เป็นต้น 
 เทศบาลต าบลเหมืองง่า มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มี 7,632ครัวเรือน (ที่มา : 
สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ ระดับต าบล ข้อมูลของต าบลเหมืองง่า ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า ของเดือนกันยายน พ.ศ.2557) 
 เทศบาลต าบลเหมืองง่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ งที่จะต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและนโยบายของผู้บริหาร ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล ส่วนแผนพัฒนาสามปีนั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีอยู่ทุกปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี โดยสามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการประสานแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “บริหารงานด้วยหลักคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงปวงประชา พัฒนา
ครบทุกด้าน ต่อต้านการทุจริตมีแนวคิดแบบโปร่งใส ใส่ใจในการบริการ ประสานงบประมาณได้ทุก
องค์กร” 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนา : 
 แนวทางท่ี 1.1   พัฒนาระบบจัดท าผังเมืองรวม ผังชุมชน พัฒนาที่ดินสาธารณะและการ
ควบคุมอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แนวทางท่ี 1.2   พัฒนา ปรับปรุง และจัดหาแหล่งน้ า คลอง ล าเหมือง 
 แนวทางท่ี 1.3   พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมขนส่ง 
ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ระบบจราจร และระบบไฟฟูา 
สาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : 
 แนวทางท่ี 2.1   ส่งเสริมด้านความมั่นคง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบ
สังคม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน 
 แนวทางท่ี 2.2   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2.3   พัฒนาด้านระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 แนวทางท่ี 2.4   ส่งเสริม พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
สถาบันครอบครัว และกลุ่มแรงงาน 
 แนวทางท่ี 2.5   ส่งเสริม พัฒนาอาชีพของประชาชน เพ่ิมรายได้ การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด 
 แนวทางท่ี 2.6   ส่งเสริม พัฒนางานด้านสาธารณสุข และศักยภาพบุคลากร และการบริการ
ด้านสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ 
 แนวทางท่ี 2.7   สนับสนุน เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน และการปูองกัน ควบคุม ระงับ
โรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 2.8   สนับสนุนและส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็กเล็กและนักเรียน 
 แนวทางท่ี 2.9   ส่งเสริม พัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 2.10  ส่งเสริม พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา : 
 แนวทางท่ี 3.1   ส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและการให้บริการประชาชน 
 แนวทางท่ี 3.2   พัฒนาด้านงานประชาสัมพันธ์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูลท้องถิ่น การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางท่ี 3.3   สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนทุก
ภาคภาคส่วน และภาคประชาชนทั้งนโยบายของรัฐ ด้านงบประมาณการจัดกิจกรรมในภารกิจต่าง ๆ
ในพ้ืนที ่
 แนวทางท่ี 3.4   จัดหา ปรับปรุง และพัฒนารายได้ขององค์กร 
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 แนวทางท่ี 3.5   จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า ภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหาร พลังงานทดแทน 
แนวทางการพัฒนา : 
 แนวทางท่ี 4.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการน้ า 
 แนวทางท่ี 4.2   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปูองกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 แนวทางท่ี 4.3  พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
มลพิษทางเสียง ทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางท่ี 4.4   เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
บริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 4.5   ส่งเสริมและสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 แนวทางท่ี 4.6   ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และรัฐพิธี 
แนวทางการพัฒนา : 
 แนวทางท่ี 5.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รัฐพิธี 
 แนวทางท่ี 5.2 อนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ส าคัญ และท านุบ ารุงศาสนา 
 แนวทางท่ี 5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
        2.5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ตัวแปรตาม) 
 1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมขั้นข้อมูลข่าวสาร  
 ศิริพงษ์  นิมมา (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สรุปผลการวิจัยพบว่า 
เพศ อายุและอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหินลาดการศึกษา รายได้ กิจกรรมทางสังคม การรับรู้ข่าวสารและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับ 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหินลาด 
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 1. กิจกรรมทางสังคมของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น
เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ประชาคมหมู่บ้าน ต าบล และ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการเม่ือรวมกับส่วนราชการอ่ืน 
 2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ควรเพ่ิมให้มีช่องทางและความถ่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์ในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้มากยิ่งข้ึน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ แผ่นปลิว ประกาศ
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน วิทยุชุมชนและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 3. แรงจูงใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ควรปรับทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนไม่ควรเป็นเงินหรือ
สิ่งของ การมีส่วนร่วมควรเป็นไปโดยความสมัครใจ 
 จ านงค์  กรินทร์ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี:องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการน าแผนพัฒนาต าบลมาปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน ต าบลมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ 
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผน ซึ่งจะท าให้ กระบวนการจัดท าแผนไม่มีประสิทธิภาพ
หรือมีแผนแต่ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ โครงการต่างๆ ก็จะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง และยังมีปัจจัยอ่ืนที่ท าให้การจัดท า แผนพัฒนาต าบลไม่มีประสิทธิภาพตามล าดับ ดังนี้ 
1) ความรู้ความเข้าใจ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 3) งบประมาณด้านด าเนินการ 4) นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา 5) การพิจารณา ตัดสินใจ 6) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ 7) กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการท าแผน 
 ความเห็นต่อการน าแผนพัฒนาต าบลมาปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล มีสิ่งที่ต้องปรับปรุง
คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการจัดท าแผน การประชาสัมพันธ์ ควรเพ่ิมความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ควรก าหนดกรอบหรือเงื่อนไขข้อจ ากัดในการจัดท าแผนโดยการระบุจ านวน
งบประมาณที่ชัดเจนในเรื่องของการพิจารณาตัดสินใจหรือการกลั่นกรอง แผนควรมีความเด็ดขาด มั่นคง 
เป็นธรรม โดยพิจารณาตามหลักของความส าคัญและความคุ้มค่า โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
หลัก พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารการแสดงความ คิดเห็นให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือรับทราบปัญหา
หลายด้าน หลายมุมมอง ควรเพ่ิมการประเมินผล ทบทวนแผนอย่างจริงจังและเป็นระบบ และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการควรแต่งตั้งโดยพิจารณาจาก ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นกลางและไม่ควรมีส่วนได้
ส่วนเสียจากการท าแผน จึงจะท า ให้แผนเป็นไปตามความด้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมขั้นรับฟังความคิดเห็น 
 ทิพวัลย์  มานะศักดิ์ (2551) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้แทนประชาคม
ต่อการท าประชาคมต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลปุาสัก อ าเภอเมืองล าพูน พบว่าผู้แทนประชาชนมี
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในการท าประชาคมต าบลปุาสัก โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับการไม่เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามกระบวนการ
ประชาคม การไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก และการไม่มีค่าตอบแทนส าหรับการเข้าร่วมประชาคม
ตามล าดับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนประชาชนต่อการท าประชาคมต าบล
จ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจที่ถู กต้องและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
กระบวนการประชาคม เพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ดี โดยในส่วนของประชาชนในชุมชนเอง  ควรจะ
พิจารณาคัดเลือกผู้แทนที่มีคุณลักษณะที่ดีของผู้น าที่ดี เพ่ือเข้าสู่การประชาคมแบบมีส่วนร่วมและ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงร่วมกัน และองค์การบริหารส่วนต าบลปุาสักควรเปิดโอกาสให้ผู้แทน
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไป  
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมขั้นมามีบทบาท  
 ปนัดดา  บรรเลง (2548) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ.2545 -2549) ซึ่งการวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวทาง และกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่โดย
กระทรวงมหาดไทยได้เปิดโอกาสให้ประชาชาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆใน
ชุมชนของตนเอง และเพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ของตนเอง และเพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
เทศบาลซึ่งส่งผลให้แผนพัฒนาเทศบาลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอีกทั้งยัง
ได้รับทราบถึงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาในรูปแบบการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงแผนพัฒนา
เทศบาล 5 ปี ให้สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งผลการศึกษาท าให้ทราบว่า 
ประธานชุมชน และกรรมการชุมชนมีบทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในระดับมาก 
 ทวนทอง  ทองประเสริฐ (2555) ได้ท าการศึกษา เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์
ปุาต้นน้ าล าธารในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ทะลบหลวง อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 1) ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่ทะลบหลวง อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ มีบทบาทในการจัดการปุาต้นน้ าล าธารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ทะ
ลบหลวง ดังนี้ (1) บทบาทด้านการให้ข้อมูลเบื้องต้น คือ เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการ
และการพัฒนากับหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ทะลบหลวง (2) บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
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คือ มีโอกาสเสนอความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ทะลบหลวง (3) 
บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ คือ เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้น
น้ าให้กับประชาชนในหมู่บ้าน (4) บทบาทด้านการประสานงาน คือ ท าหน้าที่ประสานงานจัด
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธาร ระหว่างหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ทะลบหลวงกับ
ประชาชนในหมู่บ้าน (5) บทบาทด้านการปกปูองผลประโยชน์ของส่วนรวม คือ ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธาร (6) บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน คือ เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ พ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธารอยู่ เป็นประจ า  (7)  บทบาทด้านการเป็นผู้
ประนีประนอมความขัดแย้ง คือ ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์บนที่ดิน ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ทะลบหลวง (8) บทบาทด้านการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการติดตามและประเมินผล คือ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
หน่วยงานจัดการต้นน้ าแม่ทะลบหลวงต่อศูนย์จัดการต้นน้ าที่ 1 และ 2) ปัญหาหรืออุปสรรคของ
ประชาชนในการจัดการปุาต้นน้ าล าธาร ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ทะลบ
หลวง ประกอบด้วย (1) ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่มี
การกระจายอ านาจในการจัดการพ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธารให้กับประชาชน (2) ด้านเศรษฐกิจ คือ 
ประชาชนมีรายได้น้อย จึงให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธาร (3) ด้านวัฒนธรรม คือ ประชาชนที่นับถือผีจะไม่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธาร ที่ทางราชการได้ด าเนินการตามแนวทางของศาสนาพุทธ เช่น 
การบวชปุา (4) ด้านข้อมูลข่าวสาร คือ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าใจภาษา
ราชการ ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางของทางราชการได้  
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมขั้นสร้างความร่วมมือ  
 ศจิษฐา บุญทา (2552) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนใน
การช าระภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับท าทุกปีในด้านที่มีการติดตามและแนะน าให้ประชาชนช าระภาษีตรงตามก าหนด
ความคิดเห็นของประชาชนในการช าระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหย่วน อ าเภอเชี ยงคาน 
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านวิธีการจัดเก็บในเรื่องพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้การบริการตามล าดับก่อนและหลังอย่างเป็นธรรม ลองลงมา คือ ด้านหลักการ
จัดเก็บในเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดถึงอัตราภาษีแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนความร่วมมือในการช าระ
ภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า โดยส่วนมาก
ประชาชนมีการยอมรับและยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการช าระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
หย่วนเป็นอย่างด ีปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหย่วน อ าเภอเชียง
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ค า จังหวัดพะเยา ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ ภาษีที่รัฐก าหนดให้ประชาชนต้องเสียภาษีมีหลายปะ
เภทเกินไป 

อนุวรรตร ฆ้องทอง (2551) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือในการปูองกัน
อาชญากรรมของประชาชนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย พบว่า ระยะที่ 1 ศึกษา
สภาพความร่วมมือในการปูองกันอาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคายจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 คนได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกระจายโดยก าหนดสัดส่วน
ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละพ้ืนที่หมู่บ้าน เพ่ือท าการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆใน3ด้าน ได้แก่ลักษณะ
พ้ืนฐานของประชาชน การรับรู้ข่าวสารและมาตรการในการปูองกันอาชญากรรมและประสบการณ์ใน
การได้รับผลร้ายจากอาชญากรรม ซึ่งส่งผลต่อสภาพความร่วมมือในการปูองกันอาชญากรรมของ
ประชาชนในด้านต่างๆ คือ การให้ความส าคัญในการปูองกันตัวเองจากภัยอาชญากรรม การให้ข้อมูล
ข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ต ารวจหรือบุคคลรอบข้างและการเข้าร่วมช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการปูองกันอาชญากรรม ซึ่งพบว่า 

1. สภาพความร่วมมือในการปูองกันอาชญากรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2. ด้านการให้ความส าคัญและปูองกันตนเองจากภัยอาชญากรรมมีค่าเฉลี่ยนอยู่ ใน

ระดับมาก 
3 .ด้านการช่วยสอดส่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างให้พ้นจาก 

ภัยอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ต ารวจหรือบุคคล 

รอบข้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
5. ด้านการเข้าร่วม ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการปูองกันอาชญากรรม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ระยะที่ 2 ก าหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการปูองกันอาชญากรรมของประชาชน 

ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยการระดมสมองของประชากรเปูาหมาย ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบเจาะจงจ านวน 18 คน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความส าคัญและการปูองกันตนเองจากภัย
อาชญากรรม ด้านการช่วยสอดส่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างให้พ้นจากภัยอาชญากรรม 
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ต ารวจหรือบุคคลรอบข้างและด้านการเข้า
ร่วม ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการปูองกันอาชญากรรม ผลการศึกษาพบว่า ได้โครงการในการ
พัฒนาความร่วมมือในการปูองกันอาชญากรรม ทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดท ารายการข่าว
อาชญากรรมตามหอกระจายข่าวชุมชน โครงการต ารวจพบประชาชน โครงการจักท าสื่อคู่มือการปูองกัน
อาชญากรรม โครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัย โครงการสายตรวจประชาชนโครงการฝึกอบรมต ารวจชุมชน
หรือต ารวจบ้านและโครงการระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมในการปูองกันอาชญากรรม 
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ระยะที่ 3 เป็นการประเมินแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการปูองกันอาชญากรรม
ของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยน าโครงการที่ได้จากการศึกษาใน
ระยะที่ 2 จ านวน 7 โครงการพร้อมข้อมูลสภาพความร่วมมือในการปูองกันอาชญากรรมและบริบท
ทางสังคมที่ส าคัญ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จ านวน 5 คน ท าการ
ประเมินความเหมาะสมใน 3 ด้าน ได้แก่ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุนและความสอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม พบว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมขั้นเสริมอ านาจ   

ศดายุ ธัญน้อม (2548) ได้ท าการศึกษา เรื่อง กระบวนการท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน พบว่า  

1. ภาครัฐยังคงมีบทบาทครอบง าในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยมีปัจจัยที่ส าคัญคือการมีโครงสร้างทางบริหารที่รวมศูนย์อ านาจ การแสดงแนวคิดไปสู่การ
ปฏิบัติและการบริหารการพัฒนายังคงเป็นไปในลักษณะบนล่างหรือแบบชักใย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐ กับองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในการพัฒนาจึงเป็นไปในลักษณะ “สั่งการ” จาก
ภาครัฐที่อยู่นอกชุมชน  

2. บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลถูกถ่ายทอดโดยภาครัฐ ในแง่ของการพยายามสร้าง
สถาบันและเน้นการสั่งการบังคับบัญชา โดยมีระบบราชการอยู่เบื้องหลัง การพัฒนาจะมุ่งเน้นภารกิจ
ตามบทบาทหน้าที่มากกว่าจะเอาตัวปัญหาเป็นตัวก าหนดการระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ  

3. บทบาทของประชาชนยังคงถูกครอบง าโดยภาครัฐ แม้จะมีความพยายามจัดตั้งองค์กร
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นและปรับระบบบริหารการพัฒนา ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของชุมชนมากขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องของข้าราชการและผู้น าชุมชนที่ภาครัฐเข้าไปจัดตั้ง
มากกว่าจะเป็นเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน 
 นันท์ชพร การสมดี (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเล็น 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน
ไม่ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมการตัดสินใจแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินใจในการวางแผนจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเป็น
การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเล็ น 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ 2 ระดับ กล่าวคือในเรื่องการมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่เทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดท าขึ้นในระดับน้อย กิจกรรม
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เหล่านั้นได้แก่  การเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง การมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกโครงการและ
การเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนทางด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองเล็น 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจะให้การสนับสนุนร่วมด าเนินการร่ วมมือร่วมใจในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเล็น เช่น การร่วมสร้างสะพาน การสร้างถนน ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก 
 ผู้ตอบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ได้รับจากเทศบาลต าบล
เมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ 2 ระดับ ได้แก่การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการพัฒนาประกอบอาชีพ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
การพัฒนาด้านก าจัดขยะมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เพราะได้รับการสนับสุนนงานเทศบาลต าบล 
เมืองเล็นเป็นอย่างดี เช่น อุปกรณ์ในการสร้างสะพาน หรือวัสดุในการสร้างสะพาน เป็นต้น ส่วน
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การแก้ไขปัญหาความยากจน การสนับสนุนส าหรับผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ อยู่ในระดับน้อย เนื่องด้วยเทศบาลต าบลเมืองเล็นไม่เห็นความส าคัญของ
การพัฒนาตัวบุคคล เพราะเร่งพัฒนาด้านวัตถุความสะดวกสบายมากเกินไปจึงเป็นผลให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลยังมีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลต่ ามาก และทางด้านสาธารณสุข ก็ไม่มีการพัฒนาทางด้านนี้เลย 
ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเล็นมีคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับน้อย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเล็น อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สิน การบริหารการ
คลัง และการบริหารงบประมาณของเทศบาลอยู่ในระดับน้อย เนื่องด้วยเทศบาลต าบลเมืองเล็ น 
ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบประเมินผลของโครงการต่างๆ ประชาชน
จะทราบแค่เพียงว่าได้รับงบประมาณเท่าไหร่ แต่จะไม่ทราบเลยว่าเทศบาลต าบลเมืองเล็น  
ใช้งบประมาณไปเท่าใด และใช้อะไรไปบ้าง สิ่งนี้การปิดกั้นมิให้ประชาชนทราบ ซึ่งมีนัยยะว่า  
การบริหารของเทศบาลต าบลเมืองเล็นอาจจะไม่โปร่งใส จึงท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อยู่อาศัย  
อยู่ได้ถูกน ามาประเมินถึงความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
ผลของการประเมินถึงความสัมพันธ์มีค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งบงชี้ให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ข้างต้นไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ไชยยันต์  แก้วหัวไทร (2544) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการบริหารของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบริเวณรอบเขตเมือง
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พัทลุง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการเลือกตั้ง ในระดับมาก มากกว่ารูปแบบ
อ่ืนๆ รองลงมาเป็นการชักชวนให้บุคคลอ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ส่วนการมีส่วนร่วมทางการบริหาร พบว่า การมีส่วนร่วมทางการบริหารส่วนมากอยู่ในระดับต่ า โดย
รูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดให้มี รองลงมา คือ การเสนอปัญหาความเดือดร้อนของตนเองและชุมชน ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก
ที่สุด คือเพศและอายุ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล คือ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชน 
ปัญหาที่ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เกิดจากประชาชนเห็นว่าติดธุระมากที่สุด รองลงมา
ผู้สมัครไม่ตรงตามความต้องการและมีการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 2.5.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตัวแปรต้น) 
 1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องขั้นตอนการจัดท าแผน 
 อดิสรณ์  ขัดสีใส (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า 
 1.กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยขั้นเตรียมการจัดท าแผน การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ การวิเคราะห์ศักยภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ การก าหนดเปูาหมาย  
ในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ความต้องการ และร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดท าแผนทุกข้ันตอน 
 2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกโครงการ กิจกรรม เสนอปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
การท าประชาคม มีส่วนร่วมในการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางครั้งเท่านั้น 
ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมากนัก  
มองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และตนเองยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า
ประชาชนไม่มีเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
แผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
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 4.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการประสานงานขอความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐระดับ
อ าเภอ และจังหวัด ปัญหาการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ชาวไทภูเขาขาดข้อมูลที่ทันสมัย 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรีบเร่ง และบางส่วนมีความเห็นว่าขาดการค านึงถึงปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญ 
ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 
มีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 ชนิกา  ฟ้ันล้อม (2550) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลแม่แจ่ม อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  สรุปผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนยังไม่ให้ความ
สนใจในกิจกรรมของเทศบาลเท่าที่ควร การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเกิดความล่าช้า ไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลแม่แจ่ม คือ เพศ อายุ และอาชีพของประชาชน ส าหรับ
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต าบลแม่แจ่ม คือ ระดับการศึกษาและการมีต าแหน่งหน้าที่ทางสังคมในท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลแม่แจ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
 ข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลกับ
ทางเทศบาล คือการที่เทศบาลจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีจิตส านึกในการรักถิ่นก าเนิด 
ให้ความส าคัญและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สายฝน  ตรีณาวงษ์ (2548) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วม 
: ศึกษากรณี ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ว่า ขั้นตอนและวิธีการ
ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วม คือ 1. ระยะก่อนการท าแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วน
ร่วม 2. ระยะเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 3. ระยะการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาต าบลแบบมีส่วน
ร่วม การผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ สรุปบทเรียน ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมเวทีบางส่วนยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งหมด 



71 
 

บางส่วนยังไม่ใช่ผู้ที่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่แท้จริง และขาดความรู้ความเข้าใจ ต่อการพัฒนา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยใช้การประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชนเชิญกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเข้า
ร่วมเวที ด้วนการใช้ข้อมูลจากการส ารวจ และข้อมูลจากการระดมความคิดร่วมกันกันวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อสรุปของเวทีขาวบ้านเป็นแผนในการพัฒนา 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  

สรศักดิ์  วจีสัตย์ (2547) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
ผลการศึกษาพบว่า จัดท าและประสานแผนพัฒนาของแนวทางการปฏิบัติได้ถูกก าหนดไว้โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการจากภาคประชาชนที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกไม่เกิน 5 คน เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ผู้มีความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการคัดเลือกไม่เกิน 3 คน เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกลั่นกรอง และเห็นชอบและ
น าเสนอผ่านองค์กรตามระเบียบกฎหมายอีก 2 องค์กร คือ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอที่จะท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประสานงบโครงการในระดับอ าเภอ ซึ่งจะมี
ผู้บริหารทุกท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  และ แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามปี และให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นชอบประกาศให้ประชาชน
ทราบ โดยให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีต่อปี 
 ดังนั้น นับได้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล ผู้แทนประชาชนจากประชาชนทั่วไป จึงอยู่ในระดับพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมตามที่
กฎหมายก าหนดทั้งในขั้นตอนแรก และขั้นตอนกรวบวนการในความหมายของการปกครองตนเอง
ตามนโยบายของการกระจายอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อเป็นการจัดสรรผลประโยชน์จาก
แผนงาน/โครงการในรูปแบบของแผนและงบประมาณรายจ่ายปะจ าปีที่ก าหนดให้ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจึงสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ในระดับ
หนึ่ง ผลจากการศึกษาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีระดับความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติตามแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอแม่วางอย่างในเกณฑ์ระดับที่สูง 
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พิกุล สัจจามรรค (2548) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น  : กรณีศึกษาเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลนครล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนคร
ล าปาง พบว่าประชาชนจ านวนมาก มีความรู้ พ้ืนฐานในเรื่องสิทธิ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
สอดคล้องกับรัฐบาลให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นพบว่า กิจกรรมที่
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ 
นายกเทศมนตรีนครล าปางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความสนใจในความเคลื่อนไหว และการ
เปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประเด็นการขยายผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง คือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในข้ันตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติการหรือการด าเนินการ ขั้นตอนการจัดสรร
ผลประโยชน์ร่วมกัน และข้ันตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ประชาชนไม่เข้าไปมีส่วน
ร่วม เพราะมีตัวแทนหรือเพ่ือนบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่แล้ว เทศบาลนครล าปางจะต้องกระตุ้น และ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่ง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสรร
ผลประโยชน์ร่วมกันและการมีส่วนร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ภควา มุสิกะวัน (2545) ได้ท าการศึกษา เรื่อง สภาพการปฏิบัติงานของกรรมการสตรีหมู่บ้าน
ในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการปฏิบัติงานของกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการ
พัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปฏิบัติงานของ
กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ วิธีการคัดเลือก ประสบการณ์การพัฒนาการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสนับสนุนจากผู้น าท้องถิ่น การสนับสนุนจากครอบครัวรายได้และ
ความรู้ในหน้าที่ ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลข่าวารที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น 
วารสารหรือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และหอกระจายข่าวแต่แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพ่ือนบ้านหรือญาติพ่ีน้องไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปฏิบัติงานของ
กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชน ส าหรับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นนั้นคือการ
สนับสนุนให้กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นทั้งทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 วัฒนชาติ วงค์ชัยยา (2551) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การประเมินแผนการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน พบว่าผลการประเมินคือ คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนามีความคิดเห็นด้านความสอดคล้องของแผน ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการใน
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การจัดท าแผน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน คือ 
ด้านความสอดคล้องของแผนในส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ส าหรับประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ด้านความสอดคล้องของแผนกับความต้องการของ
ประชาชน โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว ด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ส าหรับด้านกระบวนการโดยรวมและรายประเด็นแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
อย่างไรก็ตามมีเพียง 1 ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
ส่วนด้านความพึงพอใจในการจัดท าแผนโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน 

รัชนี นามบัณทิต (2546) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเครือข่าย สังกัดส านักงานการการปะถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น 
กระบวนการและผลผลิตที่เกิดข้ึนจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9คน ครูผู้สอนจ านวน81คนคระกรรมการสถานศึกษาจ านวน45คน 
นักเรียนจ านวน270คน จากโรงเรียนเครือข่ายสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.การประเมินด้านบริบท พบว่าความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษามีการก าหนด 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมาย สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ทั้งด้าน วิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ การก าหนดโครงสร้าง การจัดท าสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร มีความ
สอดคล้องกันระดับมาก 

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าความพร้อมของครูผู้สอน ด้านครูมีจ านวนเพียงพอ
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนครูผู้สอนที่มีความรู้ตรองกับสาระที่สอนนั้นมีจ านวนไม่เพียงพอ แต่ครูมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก และความพร้อมของเอกสารหลักสูตร 
เอกสารประกอบหลักสูตรนั้น พบว่าเอกสารหลักสูตรที่จัดท าแล้วมีครบอยู่ในระดับมากแต่เอกสาร
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้มีความพร้อมในระดับปานกลาง 

3. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่าหลักสูตรการศึกษาได้จัดท าจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยมีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าสาระการ
เรียนรู้ตามขั้นตอน จัดแนวกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จัดท าแนวการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก 
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ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดสภาพที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนและการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลางด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามที่ท าไว้ การวางแผนจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับ
มาก ด้านการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลพบว่ามีการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม มีเอกสารการวัดและประเมินผลพบว่ามีการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลางและด้านการบริหารหลักสูตรพบว่ามีการบริการด้านวิชาการคือการจัดตารางเรียน
สอดคล้องกับโครงสร้าง การจัดครูเข้าสอนได้เหมาะสม การจัดเวลาเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การมีส่วนร่วมมือในการปฏิบัติงาน การนิเทศติดตามผลอยู่ในระดับมาก ส่วนการบริหารทั่วไปมีการ
ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง 

4. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมดีขึ้นหลายๆด้านตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่แต่ละโรงเรียนก าหนดเป็นคน
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการที่ได้มีโอกาสให้
ความเห็นชอบ การส่งเสริมสนับสนุน การน าวิทยากรภายนอกมาร่วมจัดการเรียนรู้การสืบสารจารีต
ประเพณี มีความพึงพอใจระดับมาก แต่ด้านพฤติกรรมของนักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
และนักเรียนมีความพึงพอใจในการได้เรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษาทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่อยู่ในระดับปานกลาง 

ภัคจิรา ปกปูอง (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอค า
เขื่อน จังหวัดยโสธร พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดท าแผน ด้านกาติดตามและประเมินผล และด้านการ่วมปฏิบัติ มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ประชาชนที่มีความแตกต่างในเรื่องวุฒิการศึกษา และอาชีพ มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ประชาชนที่
มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 



 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน : ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยในประเด็น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะกล่าวถึง 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรทีศ่ึกษา  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวน 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 15,714 คน 
 ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรในต าบลเหมืองง่า 

ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร / คน (N) กลุ่มตัวอย่าง 

/ คน (n) ชาย หญิง รวม 
 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง 1,036 1,170 2,206 55  
 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า 738 864 1,602 40  
 หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน 741 946 1,687 42  
 หมู่ที่ 4 บ้านวังทอง 548 626 1,174 29  
 หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม 717 800 1,517 38  
 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง 1,320 1,530 2,850 70  
 หมู่ที่ 7 บ้านป่าแขม 164 222 386 10  
 หมู่ที่ 8 บ้านหลุก 585 715 1,300 32  
 หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง 486 518 1,004 25  
 หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง 881 1,107 1,988 49  

รวมจ านวน 7,216 8,498 15,714 390  
 ( ที่มา : สถิติประชากรของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองล าพูน 

จังหวัดล าพูน ณ เดือนกันยายน 2557) 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  กลุ่ มประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ใ น เขต เทศบาลต าบล เหมื อง ง่ า  
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งผู้วิจัยท าการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการกระจายอย่างง่าย 
( Simple random sampling ) หรือ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสุ่มตัวอย่างแบบให้โอกาสเท่า
เทียมกัน ( มนัส สุวรรณ,2544 : 75) น ามาค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของทาโร่ ยามาเน่  
( Taro Yamane, 1973 : 125 ) ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 390 คน   
และการค านวณมาจากสูตรต่อไปนี้ 
                                                   n =      N 
                                                           1+ N(e)2 
             เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     N = จ านวนประชากร 
     e = ความคลาดเคลื่อนที่ ± 5% หรือ 0.05 
 
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัย
ภาคสนาม คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค าถามชนิดปลายปิด (Close-ended Question) 
ซ่ึงแบบสอบถามจะประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา อาชีพ และต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม รวม 5 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
(Check list) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม
กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ด้าน ดังนี้  
 ด้านที่ 1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร  
 ด้านที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นรับฟังความคิดเห็น 
 ด้านที่ 3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นเข้ามามีบทบาท  
 ด้านที่ 4  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นสร้างความร่วมมือ 
 ด้านที่ 5  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นเสริมอ านาจ  
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 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ 
Likert scale โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด  ระหว่างร้อยละ   1 – 20 
2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ  น้อย  ระหว่างร้อยละ 21 – 40 
3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ  ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 41 – 60 
4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ   มาก        ระหว่างร้อยละ 61 – 80 
5 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ  มากที่สุด  ระหว่างร้อยละ 81 – 100 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามกระบวนการจัดท าแผนที่มี
คุณภาพ 3 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ขั้นตอนการจัดท า 
 ด้านที่ 2 ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 
 ด้านที่ 3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating scale ) ตามรูปแบบของ 
Likert scale โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
1 หมายถึง คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด   ระหว่างร้อยละ   1 – 20 
2 หมายถึง คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ  น้อย    ระหว่างร้อยละ 21 – 40 
3 หมายถึง คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ  ปานกลาง   ระหว่างร้อยละ 41 – 60 
4 หมายถึง คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ  มาก   ระหว่างร้อยละ 61 – 80 
5 หมายถึง คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   ระหว่างร้อยละ 81 – 100 
  
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณจะมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity) และความน่าเชื่อถือได้ 
(Reliability) ของข้อมูล (ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์, 2550:53) ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการหาคุณภาพของ
เครื่องมือทั้งฉบับ โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้  
 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ในข้อค าถาม ผู้ศึกษาจะพัฒนาเครื่องมือซึ่ง
เป็นแบบสอบถามที่จะใช้กับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้น าไปทดสอบ
แบบสอบถามว่าสามารถวัดได้ตรงตามที่ต้องการ และมีความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม(Validity) 
โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจความเที่ยงตรง 
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โดยใช้วิธีการของ IVC และปรับแก้ไขตามค าแนะน าจนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยค านวณหาค่า
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม ( Item Variable Congruence Index ) หรือ IVC ตามสูตรดังนี้ 

IVC =  ∑R 
n – 1 

  เมื่อ  IVC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวแปร 
      R  = ค่าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนลงความเห็นต่อข้อค าถาม 
     n  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ลงความเห็นต่อข้อค าถาม 
  โดยที่ +1 = แน่ใจว่าสอดคล้อง 
        0 = ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     -1 = แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 ทั้งนี้เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบเครื่องมือแล้ว ได้ค่า IVC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปทุกข้อจึงถือว่า มี
ความเที่ยงตรงใช้ได ้
 ผู้วิจัยได้ เชิญผู้ เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่จะด าเนินการท าการตรวจความเที่ยงตรง  
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 1) นายจิตกร แก้วนุ้ย  นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ7 
        ( หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ) 
        สังกัดส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 2) นายน าชัย สุขเกษม  ปลัดเทศบาลต าบล 
        ( นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 ) 
        สังกัดส านักปลัด เทศบาลต าบลเหมืองง่า 
        อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 3) นางจันทนา  นาตะโย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
        ( นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 ) 
        สังกัดส านักปลัด เทศบาลต าบลเหมืองง่า 
        อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
 2) การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 1. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( Try out )  
กับกลุ่มประชานอกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรของการศึกษาที่มิใช่ 
กลุ่มตัวอย่างจริงของการวิจัยในครั้งนี้  คือ เทศบาลต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน จ านวน 30 ชุด ซึ่งเพียงพอส าหรับการทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบความ
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เป็นปรนัยของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้

สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α-Coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient ) 
จึงได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.987 โดยสามารถแจงรายข้อมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 จึงถือว่า
เชื่อถือได้ 
 2. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง ใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูนต่อไป 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนามด้วยตนเองจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยด าเนินการ
ดังนี้ 
 1. ผู้ศึกษาขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย ไปยังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้อง 
 2. ผู้ศึกษาด าเนินการส่งแบบสอบถามถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องในส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน 
โดยประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
 3. น าแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล 
 หลังจากเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม ที่กระจายไปทั้ง 10 หมู่บ้านของเทศบาลต าบลเหมือง
ง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูนแล้ว จ านวน 390 ฉบับ ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้น ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการตอบ แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามล าดับดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ศึกษาได้ท าการการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ( Percentage ) 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูล (ตัวแปรตาม) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ผู้ศึกษาได้ท าการ วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จากการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน : ภายใต้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ( Percentage ) 

ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) ส าหรับตัวแปรการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  ขั้นรับฟังความคิดเห็น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในขั้นเข้ามามีบทบาท การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นสร้างความร่วมมือ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นเสริมอ านาจ และก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการอภิปรายผลดังนี้ 

ตารางท่ี 3.2 แสดงเกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผลตัวแปรตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ก าหนดค่าความหมายของคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด 
3.50 – 4.49 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก 
2.50 – 3.49 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนปานกลาง 
1.50 – 2.49 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย 

0 – 1.49 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยท่ีสุด 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล (ตัวแปรต้น) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3 เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน : ภายใต้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ส าหรับตัวแปร
ขั้นตอนการจัดท า ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
และก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการอภิปรายผลดังนี้ 
ตารางท่ี 3.3 แสดงเกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผลตัวแปรต้นคุณภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดค่าความหมายของคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
4.50 – 5.00 คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดีเลิศ    
3.50 – 4.49 คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดี    
2.50 – 3.49 คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปานกลาง   
1.50 – 2.49 คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย   
   0 – 1.49 คุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยท่ีสุด   

 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=390 คน) 

รายการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ( n ) ร้อยละ (%) 

เพศ 
ชาย 167 42.8 

หญิง 223 57.2 

อายุ 

20 ปี หรือต่่ากว่า 37 9.5 

ระหว่าง 21 – 40 ป ี 117 30 

ต้ังแต่ 41 ปี ขึ้นไป 236 60.5 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

มัธยมศึกษา / ปวช. หรือต่่ากวา่ 245 62.8 

อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 57 14.6 

ปริญญาตรี ขึ้นไป  88 22.6 

อาชีพ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 64 16.4 

เกษตรกร 101 25.9 

รับจ้าง 184 47.2 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 7.9 

อื่นๆ (โปรดระบุ)……… 10 2.6 
ต่าแหน่งหน้าที่ทาง
สังคมในหมู่บ้าน/
ต่าบลที่เกี่ยวข้อง

กับการท่า
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ข้าราชการการเมือง / ก่านัน /
ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น่าชุมชน 

74 19 

ประชาชนท่ัวไป 316 81 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 390 คน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านเพศ
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ่านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 ผู้ชาย จ่านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.8 อายุระหว่าง ตั้งแต่ 41 ปี ขึ้นไป มากที่สุดจ่านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงไปอยู่
ในช่วงอายุ ระหว่าง 21 – 40 ปี จ่านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และอายุ 20 ปี หรือต่่ากว่า 
จ่านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล่าดับ 
 ด้านวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ ปวช. หรือต่่ากว่า จ่านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงไป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ขึ้นไป จ่านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และจบการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส.หรือ
เทียบเท่า จ่านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ตามล่าดับ 
 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน 184 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงไป ประกอบอาชีพเกษตรกร จ่านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ประกอบอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และน้อยที่สุดคืออาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน จ่านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล่าดับ 
 ด้านต่าแหน่งหน้าที่ทางสังคมในหมู่บ้าน/ต่าบลที่เกี่ยวข้องกับการท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป จ่านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 และ
เป็นข้าราชการการเมือง / ก่านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น่าชุมชน จ่านวน 74 คิดเป็นร้อยละ 19.0 
ตามล่าดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน รวม 5 ด้าน 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน จ่าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 

(n = 390 คน) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ 
n x  S.D แปลผล 

1.ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันให้ข้อมูลข่าวสาร 390 2.53 0.85 ปานกลาง 2 
2.ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันรับฟังความ
คิดเห็น 

390 2.64 0.62 ปานกลาง 1 

3.ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันเข้ามามีบทบาท 390 2.45 0.80 น้อย 4 
4.ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันสร้างความ
ร่วมมือ 

390 2.46 0.81 น้อย 3 

5.ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันเสริมอ่านาจ 390 2.34 0.74 น้อย 5 
โดยรวม 390 2.48 0.66 น้อย  

  

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน จ่าแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

ที่ค่าเฉลี่ย ( x  = 2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับฟัง

ความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย ( x  = 2.64) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นให้
ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย ( x  = 2.53) และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระดับ

การมีส่วนร่วมในข้ันเสริมอ่านาจ อยู่ในระดับน้อย ที่ค่าเฉลี่ย ( x  = 2.56 ) ตามล่าดับ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันให้ข้อมูลข่าวสาร 

(n = 390 คน) 

ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ 
n x  S.D แปลผล 

1. เทศบาลได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

390 2.53 1.07 ปานกลาง 3 

2. เทศบาลได้เผยแพร่ประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

390 2.48 1.15 น้อย 4 

3. เทศบาลได้มีการประกาศข่าวสารการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ 

390 2.63 1.22 ปานกลาง 1 

4. เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
เกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 

390 2.43 1.15 ปานกลาง 5 

5. เทศบาลได้เผยแพร่เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์
ของโครงการ และกิจกรรมต่างๆของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ 

390 2.55 1.07 ปานกลาง 2 

โดยรวม 390 2.53 0.85 ปานกลาง  

  
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นให้ข้อมูลข่าวสารโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ( x  = 2.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลได้มี 
การประกาศข่าวสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับปานกลาง 

( x  = 2.63) รองลงมาคือ เทศบาลได้เผยแพร่เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรม

ต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.55) และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( x  = 2.43) ตามล่าดับ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันรับฟังความคิดเห็น 

(n = 390 คน) 

ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับฟังความคิดเห็น 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ล าดับ
ที ่

n     

x  

S.D แปล
ผล 

6. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านเสนอข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านเพ่ือ
น่าไปจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

390 2.70 1.24 
ปาน
กลาง 

2 

7. เทศบาลได้ เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นไป
ประกอบการจัดท่าประเด็นการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ในเวที
ประชาคมท้องถิ่น 

390 3.06 1.18 
ปาน
กลาง 

1 

8. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเสนอปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้านเข้าไปสู่การท่าแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคมท้องถิ่น 

390 2.49 0.84 น้อย 3 

9. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดท่า
โครงการต่าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคมท้องถิ่น 

390 2.44 0.94 น้อย 5 

10. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ก่าหนดเกณฑ์การจัดล่าดับความส่าคัญของปัญหาอย่างชัดเจน 

390 2.48 1.12 น้อย 4 

โดยรวม 
390 2.64 0.62 

ปาน
กลาง 

 

  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันรับฟังความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( x  = 2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลได้
เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นไปประกอบการจัดท่าประเด็นการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์

ในเวทีประชาคมท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.06) รองลงมาคือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้
ท่านเสนอข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านเพ่ือน่าไปจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.70) 
และประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดท่า
โครงการต่าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคมท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อย ( x =2.44) ตามล่าดับ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันเข้ามามีบทบาท 

(n = 390 คน) 

ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเข้ามามีบทบาท 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ 
n x  S.D แปลผล 

11. เทศบาลได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

390 2.47 1.13 น้อย 2 

12. เทศบาลได้แต่งตั้ งท่านเป็นสมาชิก หรือที่
ปรึกษาโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

390 2.41 1.03 น้อย 5 

13. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือรับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ 
ในแผนพัฒนาสามป ี

390 2.43 1.15 น้อย 4 

14. เทศบาลได้แต่งตั้งท่านตรวจสอบติดตามการ
ท่างานของเทศบาล 

390 2.44 1.16 น้อย 3 

15. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

390 2.49 1.05 น้อย 1 

โดยรวม 390 2.45 0.80 น้อย  

  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเข้ามามีบทบาทโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

น้อย ( x =2.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลได้เปิดโอกาส
ให้ท่านเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อยู่ในระดับน้อย ( x =2.49) 
รองลงมาคือ เทศบาลได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  อยู่ในระดับ
น้อย ( x =2.47) และประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลได้แต่งตั้งท่านเป็นสมาชิก หรือที่ปรึกษา

โครงการและกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับน้อย ( x =2.41) ตามล่าดับ 
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ตารางที่ 4.6 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันสร้างความร่วมมือ 

(n = 390 คน) 

ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นสร้างความร่วมมือ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ 
n x  S.D แปลผล 

16. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมวางแผนและ
ตัดสินใจการท่าโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี 

390 2.49 1.13 น้อย 1 

17 .  เทศบาล ได้ เ ปิ ด โ อกาส ให้ ท่ า น ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือพิจารณาโครงการใน
แผนพัฒนาชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

390 2.46 1.11 น้อย 3 

18 .  เทศบาล ได้ เ ปิ ด โ อกาส ให้ ท่ า น ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือพิจารณาติดตามและ
ประเมินผลการท่างานของเทศบาล 

390 2.46 1.11 น้อย 3 

19. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านท่างานและบูรณา
การร่วมกันเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของ
เทศบาล 

390 2.41 1.02 น้อย 4 

20. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นกรรมการ
บริหารงานของเทศบาล 

390 2.48 1.11 น้อย 2 

โดยรวม 390 2.46 0.81 น้อย  

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นสร้างความร่วมมือ  โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับน้อย ( x =2.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลได้เปิด
โอกาสให้ท่านร่วมวางแผนและตัดสินใจการท่าโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  อยู่ใน

ระดับน้อย ( x =2.49) รองลงมาคือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของ
เทศบาล อยู่ในระดับน้อย ( x =2.48) ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่าน
ท่างานและบูรณาการร่วมกันเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  ของเทศบาล อยู่ในระดับน้อย 
( x =2.41) ตามล่าดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันเสริมอ่านาจ 

(n = 390 คน) 

ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเสริมอ านาจ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ 
n x  S.D แปลผล 

21. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงประชามติการ
สนับสนุนความต้องการในโครงการกิจกรรมที่สร้าง
ความคุ้มค่า 

390 2.35 0.99 น้อย 3 

22. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านควบคุมนโยบาย 
การบริหารงานภาครัฐให้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

390 2.26 0.85 น้อย 4 

23. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านควบคุมการจัดท่า
บัญชีต่างๆของเทศบาล 

390 2.35 1.01 น้อย 3 

24. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านควบคุมการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ของเทศบาล เช่น เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการท่างาน  

390 2.36 1.03 น้อย 2 

25. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านตรวจสอบความ
โปร่งใสของการบริหารงานเทศบาล 

390 2.38 1.04 น้อย 1 

โดยรวม 390 2.34 0.74 น้อย  

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเสริมอ่านาจโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย 
( x =2.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่าน

ตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานเทศบาล อยู่ในระดับน้อย ( x =2.38) รองลงมาคือ 
เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเทศบาล เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการท่างาน อยู่ในระดับน้อย ( x =2.36) ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้
ท่านควบคุมนโยบายการบริหารงานภาครัฐให้ตรงตามความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับน้อย 
( x =2.26) ตามล่าดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรต้น 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลคุณภาพในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน รวม 3 ด้าน 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงคุณภาพในกระบวนการจัดท่าแผนของเทศบาลต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน 
จังหวัดล่าพูน จ่าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 

(n = 390 คน) 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คุณภาพการจัดท าแผน 

ล าดับที่ 
n x  S.D แปลผล 

1.ด้านขั้นตอนการจัดท่าแผน 390 2.59 0.79 ปานกลาง 3 
2.ด้านขั้นตอนการน่าแผนไปปฏิบัติ 390 2.67 0.84 ปานกลาง 2 
3.ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 390 2.69 0.82 ปานกลาง 1 

โดยรวม 390 2.65 0.79 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า คุณภาพในกระบวนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน จ่าแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย  

( x  = 2.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
แผน อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.69)  รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการน่าแผนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( x  = 2.67) ด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านขั้นตอนการจัดท่าแผนอยู่ในระดับปานกลาง  
( x  = 2.59) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงคุณภาพในกระบวนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต่าบลเหมืองง่า 
อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านขั้นตอนการจัดท่าแผน 

(n = 390 คน) 

ด้านขั้นตอนการจัดท าแผน 
คุณภาพการจัดท าแผน 

ล าดับที่ 
n x  S.D แปลผล 

26. เทศบาลมีการจัดท่าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

390 2.43 0.93 น้อย 5 

27. เทศบาลมีการน่าปัญหาความต้องการและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนมาประกอบการจัดท่า
แผน 

390 2.51 1.14 ปานกลาง 4 

28. เทศบาลมีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่นสู่การ
จัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

390 2.77 1.20 ปานกลาง 1 

29. เทศบาลมีการก่าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

390 2.60 1.13 ปานกลาง 3 

30. เทศบาลมีการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เสร็จตามห้วงระยะเวลา และวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหลังการประกาศใช้ 

390 2.65 1.04 ปานกลาง 2 

โดยรวม 390 2.59 0.79 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ด้านขั้นตอนการจัดท่าแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

( x =2.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเด็นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลมีการวิเคราะห์
ศักยภาพท้องถิ่นสู่การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.77) รองลงมาคือ 
เทศบาลมีการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เสร็จตามห้วงระยะเวลา และวัดคุณภาพของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นหลังการประกาศใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.65) ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาล
มีการจัดท่าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  อยู่ในระดับน้อย ( x =2.43) 
ตามล่าดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงคุณภาพในกระบวนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต่าบลเหมืองง่า 
อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านขั้นตอนการน่าแผนไปปฏิบัติ 

(n = 390 คน) 

ด้านขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 
คุณภาพการจัดท าแผน 

ล าดับที่ n x  S.D แปล
ผล 

31. เทศบาลมีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

390 2.66 1.15 
ปาน
กลาง 

3 

32. เทศบาลมีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีอย่าง
ถูกต้องได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

390 2.66 1.15 
ปาน
กลาง 

3 

33. เทศบาลมีการน่าโครงการในแผนพัฒนาสามปีไปสู่การ
ท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย 

390 2.84 1.19 
ปาน
กลาง 

1 

34. เทศบาลมีการประกาศใช้แผนด่าเนินงานประจ่าปี
อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

390 2.54 1.15 
ปาน
กลาง 

4 

35. เทศบาลมีการด่าเนินโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 
390 2.68 1.03 

ปาน
กลาง 

2 

โดยรวม 
390 2.67 0.84 

ปาน
กลาง 

 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ด้านขั้นตอนการน่าแผนไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( x =2.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเด็นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลมีการน่า
โครงการในแผนพัฒนาสามปีไปสู่การท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีอย่างถูกต้องตามระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทย อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.84) รองลงมาคือ เทศบาลมีการด่าเนินโครงการที่
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.68) ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลมีการ
ประกาศใช้แผนด่าเนินงานประจ่าปีอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  อยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =2.54) ตามล่าดับ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงคุณภาพในกระบวนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต่าบลเหมืองง่า 
อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 

(n = 390 คน) 

ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 
คุณภาพการจัดท าแผน 

ล าดับ
ที ่

n x  S.D แปล
ผล 

36. เทศบาลมีด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

390 2.65 1.16 
ปาน
กลาง 

3 

37. เทศบาลจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาอย่างสม่่าเสมอ 

390 2.65 1.15 
ปาน
กลาง 

3 

38. เทศบาลมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการด่าเนินงานงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

390 2.82 1.19 
ปาน
กลาง 

1 

39. เทศบาลมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ด้านการบริการในภาพรวม 

390 2.59 1.13 
ปาน
กลาง 

4 

40. เทศบาลมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
และประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

390 2.74 1.03 
ปาน
กลาง 

2 

โดยรวม 
390 2.69 0.82 

ปาน
กลาง 

 

  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( x =2.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเด็นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลมี
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด่าเนินงานงานในแต่ละยุทธศาสตร์  อยู่ในระดับปาน

กลาง ( x =2.82) รองลงมาคือ เทศบาลมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.74) ประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ เทศบาลมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการในภาพรวม อยู่ในระดับปาน

กลาง ( x =2.59) 
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4.4 การทดสอบสมมติฐาน ระหว่าง ตัวแปรตาม กับ ตัวแปรต้น 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์หาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้คุณภาพกระบวนการจัดท่าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ของเทศบาลต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน 

(n = 390 คน) 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้คุณภาพกระบวนการ
จัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( x =2.55) สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการจัดท่าแผนท้องถิ่นที่มีคุณภาพปานกลาง 
( x =2.65) เป็นสาเหตุท่าให้เทศบาลต่าบลเหมืองง่าสามารถดึงดูดประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม

ได้น้อย ( x =2.48) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นเสริมอ่านาจ 
อยู่ในระดับน้อยเนื่องจากเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าควบคุมนโยบายการบริหารงานภาครัฐ
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของประชาชนน้อย และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามา
มีบทบาทน้อยเนื่องจากเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดท่า
โครงการต่างๆ ของแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคมท้องถิ่นน้อย เป็นต้น 

ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชน (DV) Mean S.D แปลผล 
ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันให้ข้อมูลข่าวสาร 2.53 0.85 ปานกลาง 
ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันรับฟังความคิดเห็น 2.64 0.62 ปานกลาง 
ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันการมามีบทบาท 2.45 0.80 น้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันสร้างความร่วมมือ 2.46 0.81 น้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันเสริมอ่านาจ 2.34 0.74 น้อย 

รวมตัวแปรตาม 2.48 0.66 น้อย 
ตัวแปรกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (IV) Mean S.D แปลผล 

ด้านขั้นตอนการจัดท่าแผน 2.59 0.79 ปานกลาง 
ด้านขั้นตอนการน่าแผนไปปฏิบัติ 2.67 0.84 ปานกลาง 
ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 2.69 0.82 ปานกลาง 

รวมตัวแปรต้น 2.65 0.79 ปานกลาง 
โดยรวมทั้งหมด 2.55 0.68 ปานกลาง 



 
 

บทที ่5 
  

บทสรุป 
 

 การศึกษา เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน : ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งศึกษากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ  การศึกษา
เป็นการด าเนินการเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ทั้งหมด 
10 หมู่บ้าน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณสัดส่วนของจ านวนประชากรและท าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5.1 สรุปผลกาศึกษา 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.2  มีอายุตั้งแต่ 41 ปี ขึ้นไป มากที่สุดร้อยละ 
60.5 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอาชีพรับจ้าง  
คิดเป็นร้อยละ 47.2 ไม่มีต าแหน่งต าแหน่งหน้าที่ทางสังคมในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 81.0  

 5.1.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับเดียวกันกับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันให้ข้อมูลข่าวสาร และด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับเดียวกันกับระดับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร และด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับ
ฟังความคิดเห็น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับเดียวกันกับระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร และด้านการมีส่วน
ร่วมในข้ันรับฟังความคิดเห็น อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ 

 5.1.3 สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล เหมืองง่า 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่ค่าเฉลี่ย ( x =2.48)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ย

โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับฟังความคิดเห็น ( x  = 2.64) ด้านการมีส่วนร่วมใน  
ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร ( x  = 2.53) ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นสร้างความร่วมมือ ( x  = 2.46) ด้านการมี

ส่วนร่วมในข้ันสร้างความร่วมมือ ( x  = 2.45) และด้านการมีส่วนร่วมในข้ันเสริมอ านาจ ( x  = 2.34) 
 ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้ศึกษาได้มีการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นให้
ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความคิดเห็น ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ ขั้นเสริมอ านาจ โดยมีผล
การศึกษา ดังนี้ 
 1) ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันให้ข้อมูลข่าวสาร ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการมีส่วนร่วมในขั้น
ให้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น การประกาศข่าวสารการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหาร และเผยแพร่
เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนทราบ 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับฟังความคิดเห็น ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการมีส่วนร่วมใน
ขั้นรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เสนอข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นในเวที
ประชาคมท้องถิ่นประกอบการจัดท าประเด็นการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ ร่วมเสนอปัญหาความ
ต้องการของหมู่บ้านเข้าไปสู่การท าแผนพัฒนาสามปี ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดท าโครงการต่าง ๆ 
และร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนดเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาอย่างชัดเจน 
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 3) ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเข้ามามีบทบาท ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการมีส่วนร่วมในขั้น
เข้ามามีบทบาท อยู่ในระดับน้อย ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็น
คณะกรรมการของแผนพัฒนาท้องถิ่น การแต่งตั้งเป็นสมาชิกหรือที่ปรึกษาโครงการ การร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือรับผลประโยชน์จากโครงการ การเข้ามาตรวจสอบติดตามการท างานของ
เทศบาล และเปิดโอกาสให้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4) ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นสร้างความร่วมมือ ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการมีส่วนร่วมใน
ขั้นสร้างความร่วมมือ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม
วางแผนและตัดสินใจการท าโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี การร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการและติดตามและประเมินผลการท างานของเทศบาล  การให้ประชาชนชนเข้ามา
ท างานและบูรณาการร่วมกันเพื่อปฏิบัติงาน และร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของเทศบาล 

 5) ด้านการมีส่วนร่วมขั้นเสริมอ านาจ ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการมีส่วนร่วมขั้นเสริม
อ านาจ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงประชามติการ
สนับสนุนความต้องการในโครงการกิจกรรมที่สร้างความคุ้มค่า  การให้ประชาชนควบคุมนโยบาย  
การบริหารงานภาครัฐให้ตรงตามความต้องการของประชาชน การให้ประชาชนควบคุมการจัดท า
บัญชีต่างๆของเทศบาล และการให้ประชาชนควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเทศบาล เช่น 
เครื่องมือและอุปกรณ ์

2. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย ( x  = 2.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับ

ดังนี้ ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน ( x  = 2.69)  ด้านขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ ( x  
= 2.67) และด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน ( x  = 2.59) 
 ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้ศึกษาได้มีการศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท า ขั้นตอน
การน าแผนไปปฏิบัติและข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
 1) ด้านขั้นตอนการจัดท าแผน ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านขั้นตอนการจัดท าแผน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลมีการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
การน าปัญหาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาประกอบการจัดท าแผนการวิเคราะห์
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ศักยภาพท้องถิ่นสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เสร็จตามห้วงระยะเวลา และวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นหลัง
การประกาศใช้ 
 2) ด้านขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านขั้นตอนการน าแผนไป
ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลมีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แผนด าเนินงานประจ าปีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  การน า
โครงการในแผนพัฒนาสามปีไปสู่การท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างถูกต้องตามระเบียบ และมี
การด าเนินโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 
 3) ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน ปรากฏผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลแผน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลมีด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานงานในแต่ละยุทธศาสตร์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการใน
ภาพรวมและมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) 
 3. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
 ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตยท้องถิ่นให้
เกิดข้ึนในอนาคตได ้ตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน พบว่า   
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้คุณภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นราย
ด้าน พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีบทบาทน้อย เนื่องจากเทศบาลได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดท าโครงการต่างๆของแผนพัฒนาสามปีในเวที
ประชาคมท้องถิ่นน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมแต่ละครั้งมักไม่กล้าออก
ความเห็นหรือเสนอแนะประเด็นใหม่ๆ จะมีเพียงแกนน าไม่กี่คนเท่านั้นที่ผู้ตัดสินใจแทนและเสนอ
ความคิดเห็นอยู่เป็นประจ า และที่ส าคัญที่สุดคือเกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นเสริม
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อ านาจ เนื่องจากเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าควบคุมนโยบายการบริหารงานภาครัฐเพ่ือให้
ตรงตามความต้องการของประชาชนน้อย รวมทั้งไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนแนวความคิดของ
ประชาชนอย่างแท้จริงถึงแม้ประชาชนจะเข้ามาร่วมเสนอความคิดเห็นในเวทีประชาคมแต่ในขั้นตอน
สุดท้ายในการด าเนินงานประชาชนยังไม่สามารถเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดสิ นใจต่างๆใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนายังคงเป็นของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น การพิจารณาโครงการหลังจากการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดท าเทศบัญญัติประจ าปีไม่ได้มีการดึงล าดับที่จัดเรียงในเวที
ประชาคมมาด าเนินการให้ครบถ้วนเนื่องจากการแทรกแซงทางการเมืองของนโยบายรัฐในระดับต่างๆ
จากบนลงล่าง (Top-Down) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาเทศบาล และ
ท าให้ขาดงบประมาณของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ควรน าปัญหาต่างๆไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น 
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตยท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 เทศบาลต าบลเหมืองง่าได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ าทุกโดยได้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี มีการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสะท้อนปัญหาความความต้องการของ
ประชาชนผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น แต่ปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมักเกิดขึ้นในการ
น าระเบียบกฎหมายต่างๆมาปฏิบัติจริง เนื่องจากการดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ได้เกิดขึ้นมา
อย่างแท้จริง อาทิ ประชาชนเข้าร่วมจ านวนไม่มากนัก และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปร่วมใน
เวทีประชาคม เกิดต้นทุนในการเข้าร่วมท าประชาคม การเสนอปัญหาของประชาชนที่เป็นโครงการเกิน
ศักยภาพของเทศบาล สภาพสังคมเมืองท าให้ประขาชนในชุมชนไม่สนใจที่จะเข้ามาส่วนในกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า จะมีเพียงแกนน าไม่กี่คนเท่านั้นที่เสนอความเห็นอยู่เป็น
ประจ า แผนพัฒนาที่ชุมชนเสนอเข้าบรรจุเป็นแผนพัฒนาเทศบาลอาจไม่ได้ด าเนินการเสมอไป เนื่องจาก
ไม่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดต่างๆในการจัดท าแผน ผู้บริหาร หรือเป็นโครงการที่ไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น เป็นต้น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัดด้วยหลายด้าน ทั้ง
งบประมาณ กฎระเบียบ ค าสั่งจากส่วนกลางที่เข้ามาแทรกแซง ท าให้การด าเนินการตามกระบวนการ
จัดท าแผนที่ควรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งเน้นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลักในการ
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พิจารณา ท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองง่า ประกอบด้วย ขั้นให้ 
ข้อมูลข่าวสาร ขั้นรับฟังความคิดเห็น ขั้นเข้ามามีบทบาท ขั้นสร้างความร่วมมือ และขั้นเสริมอ านาจ โดย
ภาพรวมพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นันท์ชพร การสมดี (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า การ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับ
น้อย โดยเฉพาะความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนไม่ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมการตัดสินใจแสดงความคิดเห็นหรือร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตัดสินใจในการวางแผนจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาล ยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จ านงค์ กรินทร์ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลศึกษาเฉพาะ
กรณี:องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน า
แผนพัฒนาต าบลมาปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน ต าบลมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ประชาชนขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าแผน ซึ่งจะท าให้ กระบวนการจัดท าแผนไม่มีประสิทธิภาพหรือมีแผนแต่ไม่สามารถ
น ามาปฏิบัติได้ โครงการต่างๆ ก็จะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสอดคล้อง
กับ ศิริพงษ์ นิมมา (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สรุปผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุและ
อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหินลาด
การศึกษา รายได้ กิจกรรมทางสังคม การรับรู้ข่าวสารและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหินลาด โดยเฉพาะด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ควรเพ่ิมให้มี
ช่องทางและความถี่เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากยิ่งขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ แผ่นปลิว ประกาศหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน วิทยุชุมชนและรถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 2. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดท า
และแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ และขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิ
สรณ์ ขัดสีใส (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการ กิจกรรม เสนอปัญหา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการท าประชาคม มีส่วนร่วมในการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในบางครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน
มากนัก มองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และตนเองยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิกา ฟ้ันล้อม (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลแม่แจ่ม อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สรุป
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนยังไม่ให้
ความสนใจในกิจกรรมของเทศบาลเท่าที่ควร การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเกิดความล่าช้า ไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 3. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายประเด็นได้เกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเข้ามามีบทบาทน้อย เนื่องจากเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือจัดท าโครงการต่างๆของแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคมท้องถิ่นน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ที่
เข้าร่วมการประชุมประชาคมแต่ละครั้งมักไม่กล้าออกความเห็นหรือเสนอแนะประเด็นใหม่ๆ จะมีเพียง
แกนน าไม่กี่คนเท่านั้นที่ผู้ตัดสินใจแทนและเสนอความคิดเห็นอยู่เป็นประจ า และท่ีส าคัญที่สุดคือเกิด
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นเสริมอ านาจ เนื่องจากเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ควบคุมนโยบายการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนน้อย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศดายุ ธัญน้อม (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน สรุปผลการวิจัยพบว่า ภาครัฐยังคงมีบทบาท
ครอบง าในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารการพัฒนายังคงเป็นไปในลักษณะบนสู่ล่าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการพัฒนาจึงเป็นไปใน
ลักษณะ “สั่งการ” จากภาครัฐที่อยู่นอกชุมชน การพัฒนาจะมุ่งเน้นภารกิจตามบทบาทหน้าที่มากกว่าจะ
เอาตัวปัญหาเป็นตัวก าหนดการระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ และยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นันท์ชพร การสมดี (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วน
ร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนไม่ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรม
ของเทศบาล ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมการตัดสินใจแสดงความคิดเห็นหรือร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตัดสินใจในการวางแผนจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไปเพ่ือให้เกิดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพ 
 1. เทศบาลต าบลเหมืองง่าควรสร้างกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
มากกว่าการท าเวทีประชาคมเป็นข้ันตอนหลัก โดยเทศบาลต้องออกข้อบังคับให้ผู้บริหารเทศบาล ต้อง
ออกเอกสารรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลทุกๆ 6 เดือน เพ่ือให้ประชาชนทราบ
ความก้าวหน้าโดยตลอด และสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทางเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

2. ส านักปลัดเทศบาลต าบลเหมืองง่าควรมีการจัดประชุมประชาคม ควรจัดรูปแบบที่เรียบ
ง่าย อาจจัดประชุมประชาคมเป็นประจ าทุกเดือนหรือมีการจัดท าโครงการเทศบาลฯ สัญจรเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน 

3. ส านักปลัดเทศบาลควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบฯ กฎหมายการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนๆ แก่ประชาชนและคณะกรรมการด้านต่างๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และความใกล้ชิดแก่ประชาชนในพื้นท่ีขึ้น 

4. เทศบาลต าบลเหมืองง่าควรจัดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าทีข่องเทศบาล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์ 
และสิ่งที่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน 

5. เทศบาลต าบลเหมืองง่าควรเปิดช่องทางใหม่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบความโปร่งใสด้านการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลมากข้ึน 

6. โครงการที่เกินศักยภาพในแผนพัฒนาชุมชนที่ประชาชนเสนอไปแล้วไม่ได้รับการบรรจุเข้า
สู่แผนพัฒนาสามปี หรือเข้าสู่เทศบัญญัติประจ าปี ทางเทศบาลต าบลเหมืองง่าควรออกเอกสารชี้แจง
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เหตุผลโดยละเอียด เพ่ือเป็นการตรวจสอบคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

7. เทศบาลต าบลเหมืองง่าควรให้ความส าคัญในการบูรณาการแผนชุมชนให้สามารถเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาในระดับต่างๆได้อย่างแท้จริงเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหาร 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องกันกับแผนในทุกระดับ ไม่ ว่าจะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาชุมชน และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งขั้นตอนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นกระบวนการที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือการสะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงในการน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในภาคประชาชนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดประชาธิปไตยท้องถิ่นและน าไปสู่
การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนที่ดีขึ้นได้ และท าให้องค์กรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อการกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการเพ่ิมเติมการใช้หลักทางสถิติที่สูงขึ้นส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือช่วยเติมเต็ม
ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้วิธีการอ่ืนๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกันและน ามา
ประยุกต์ใช้กับบริบททางสังคม ปรับปรุงจุดบกพร่องให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมได้  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน: ภายใต้การกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 

 
ค าชี้แจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน  
จังหวัดล าพูนในปัจจุบัน ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการน าไปแก้ไขปัจจัยที่มีปัญหา 
และส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหาร
องค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  
ให้ครบทุกข้อ 
 2.  แบบสอบถามมี 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามถึงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 3.  การตอบแบบสอบถามนี้ ผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อ นามสกุล และค าตอบหรือความคิดเห็น
อันใดจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบทั้งสิ้นเพราะผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพรวม
เท่านั้น ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรับความช่วยเหลือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสาวฐิติอลีนา  ใจเพียร 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) หรือเติมค าในช่องว่าง ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1.  เพศ 
  ( ) 1.  ชาย    
  ( ) 2.  หญิง 
2.  อายุ 
  ( ) 1.  20 ปี หรือต่ ากว่า   
  ( ) 2.  ระหว่าง 21 – 40 ปี 
  ( ) 3.  ตั้งแต ่41 ปี ขึ้นไป 
 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
  ( ) 1.  มัธยมศึกษา / ปวช. หรือต่ ากว่า 
  ( ) 2.  อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 
  ( ) 3.  ปริญญาตรี ขึ้นไป   
 
4.อาชีพ 
  ( ) 1.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   

( ) 2.  เกษตรกร 
( ) 3.  รับจ้าง 

  ( ) 4.  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  ( ) 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………. 
 
5. ต าแหน่งหน้าทีท่างสังคมในหมู่บ้าน/ต าบลที่เก่ียวข้องกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (  ) 1. ข้าราชการการเมือง / ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น าชุมชน 
  (  ) 2. ประชาชนทั่วไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ระดับการมีส่วนร่วมที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
มากที่สุด เพียงข้อละ 1 ช่อง 
 รายละเอียดการให้คะแนนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
5   หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ มากที่สุด ระหว่าง  81 - 100 
4   หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ มาก ระหว่าง  61 - 80 
3   หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ ปานกลาง ระหว่าง  41 - 60 
2   หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ น้อย ระหว่าง  21 - 40 
1   หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ระหว่าง    1 - 20 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการมีส่วนร่วม 
5 

ร้อยละ 
81-100 

4 
ร้อยละ 
61-80 

3 
ร้อยละ 
41-60 

2 
ร้อยละ 
21-40 

1 
ร้อยละ 
1-20 

1.ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร 
1. เทศบาลได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 
 

     

2. เทศบาลได้เผยแพร่ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ 
 

     

3. เทศบาลได้มีการประกาศข่าวสารการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ 
 

     

4. เทศบาลไดป้ระชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับ 
นโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 
 

     

5. เทศบาลได้เผยแพร่เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนทราบ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการมีส่วนร่วม 
5 

ร้อยละ 
81-100 

4 
ร้อยละ 
61-80 

3 
ร้อยละ 
41-60 

2 
ร้อยละ 
21-40 

1 
ร้อยละ 
1-20 

2.ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นรับฟังความคิดเห็น 
6. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านเสนอข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน 
เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

7. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็น 
ไปประกอบการจัดท าประเด็นการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ 
ในเวทีประชาคมท้องถิ่น 

     

8. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเสนอปัญหาความต้องการ
ของหมู่บ้านเข้าไปสู่การท าแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคม 
ท้องถิ่น 

     

9. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
จัดท าโครงการต่าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคม
ท้องถิ่น 

     

10. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ก าหนดเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาอย่างชัดเจน 
 

     

3.ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเข้ามามีบทบาท 
11. เทศบาลไดแ้ต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

12. เทศบาลไดแ้ต่งตั้งท่านเป็นสมาชิก หรือที่ปรึกษาโครงการ  
และกิจกรรมต่างๆ 

     

13. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือรับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาสามปี 

     

14. เทศบาลไดแ้ต่งตั้งท่านตรวจสอบติดตามการท างาน 
ของเทศบาล 

     

15. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการมีส่วนร่วม 
5 

ร้อยละ 
81-100 

4 
ร้อยละ 
61-80 

3 
ร้อยละ 
41-60 

2 
ร้อยละ 
21-40 

1 
ร้อยละ 
1-20 

4.ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นสร้างความร่วมมือ 
16. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมวางแผนและตัดสินใจ 
การท าโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

     

17. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ เพ่ือพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาชุมชนมาบรรจุ 
ในแผนพัฒนาสามป ี

     

18. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลการท างาน 
ของเทศบาล 

     

19. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านท างานและบูรณาการร่วมกัน
เพ่ือปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของเทศบาล 

     

20. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นกรรมการบริหารงาน
ของเทศบาล 
 

     

5.ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นเสริมอ านาจ 
21. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงประชามติการสนับสนุน
ความต้องการในโครงการกิจกรรมที่สร้างความคุ้มค่า 

     

22. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านควบคุมนโยบาย 
การบริหารงานภาครัฐให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

     

23. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านควบคุมการจัดท าบัญชีต่างๆ
ของเทศบาล 

     

24. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ของเทศบาล เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน  

     

25. เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านตรวจสอบความโปร่งใสของ
การบริหารงานเทศบาล 
 

     



115 
 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามถึงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ระดับการมีส่วนร่วมที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
มากที่สุด เพียงข้อละ 1 ช่อง 
 รายละเอียดการให้คะแนนเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
5   หมายถึง มีคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ มากที่สุด ระหว่าง  81 - 100 
4   หมายถึง มีคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ มาก ระหว่าง  61 - 80 
3   หมายถึง มีคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ ปานกลาง ระหว่าง  41 - 60 
2   หมายถึง มีคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ น้อย ระหว่าง  21 - 40 
1   หมายถึง มีคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ระหว่าง    1 - 20 
 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คุณภาพการจัดท าแผน 
5 

ร้อยละ 
81-100 

4 
ร้อยละ 
61-80 

3 
ร้อยละ 
41-60 

2 
ร้อยละ 
21-40 

1 
ร้อยละ 
1-20 

1.ด้านขั้นตอนการจัดท าแผน 
26. เทศบาลมีการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน 

     

27. เทศบาลมีการน าปัญหาความต้องการ และข้อมูลพื้นฐาน 
ของชุมชนมาประกอบการจัดท าแผน 

     

28. เทศบาลมีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่นสู่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

29. เทศบาลมีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      
30. เทศบาลมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เสร็จ 
ตามห้วงระยะเวลา และวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หลังการประกาศใช้ 

     

2.ด้านขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 
31. เทศบาลมีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ไดอ้ย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     

32. เทศบาลมีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีอย่างถูกต้องได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คุณภาพการจัดท าแผน 
5 

ร้อยละ 
81-100 

4 
ร้อยละ 
61-80 

3 
ร้อยละ 
41-60 

2 
ร้อยละ 
21-40 

1 
ร้อยละ 
1-20 

33. เทศบาลมีการน าโครงการในแผนพัฒนาสามปีไปสู่การท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย 

     

34. เทศบาลมีการประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีอย่าง 
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     

35. เทศบาลมีการด าเนินโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 
 

     

3.ด้านขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 
36. เทศบาลมีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     

37. เทศบาลจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

     

38. เทศบาลมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการด าเนินงานงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

     

39. เทศบาลมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ด้านการบริการในภาพรวม 

     

40. เทศบาลมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
และประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

     

 
ขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
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ภาคผนวก  ข   
 

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเพ่ือการวิจัย 
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ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย Yamane, Taro(1973) 
 

ขนาดประชากร  
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน (e)  

± 1%  ± 2%  ± 3%  ± 4%  ± 5%  ± 10%  
500  ∗  ∗  ∗  ∗  222  83  

1,000  ∗  ∗  ∗  385  286  91  
1,500  ∗  ∗  638  441  316  94  
2,000  ∗  ∗  714  476  333  95  
2,500  ∗  1,250  769  500  345  96  
3,000  ∗  1,364  811  517  353  97  
3,500  ∗  1,458  843  530  359  97  
4,000  ∗  1,538  870  541  364  98  
4,500  ∗  1,607  891  549  367  98  
5,000  ∗  1,667  909  556  370  98  
6,000  ∗  1,765  938  566  375  98  
7,000  ∗  1,842  959  574  378  99  
8,000  ∗  1,905  976  580  381  99  
9,000  ∗  1,957  989  584  383  99  
10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  
15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  
20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  
25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  
50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  
100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  
∞  10,000  2,500  1,111  625  400  100  
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ภาคผนวก  ค   
หนังสือผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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ประวัติผูศึ้กษา 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติอลีนา  ใจเพียร 
วัน เดือน ปี เกิด    วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2523 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 225 หมู่ที่ 8 ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
ประวัติการศึกษา   

ปี 2536 - 2541     ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย( สายวิทย์-คณิต) 
   จากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
ปี 2542 - 2545     ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
     จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  

ปี 2549 - 2557     บรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
     นโยบายและแผน ระดับ 3 สังกัดส านักปลัด 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง 
     จังหวัดล าพูน 
ปี 2557 - ปัจจุบัน   โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 
     และแผน ระดับ 6ว สังกัดส านักปลัด 
     เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 
ต าแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6ว  

 
  


	1ปก
	2.กิตติกรรมประกาศ
	3.บทคัดย่อ
	4.สารบัญ
	5.บทที่-1
	6.บทที่-2
	7.บทที่-3
	8.บทที่-4
	9.บทที่-5
	10.บรรณานุกรม
	11ภาคผนวกรวม
	11.ภาคผนวก-ก-แบบสอบถาม
	12.ภาคผนวก-ข-ตารางกำหนดขนาด
	13. ภาคผนวก ค.
	13.ภาคผนวก-ค-หนังสือเชิญผู้ทรง.pdf
	17.ผู้ทรงเชี่ยวชาญฐิติ.PDF

	14.ประวัติย่อของฐิติอลีนา


