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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และ (2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีสิทธิเลือกต้ังที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 370 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงตามล าดับคือ (1) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ และ (3) การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ พบว่าความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ต่อการมีส่วนร่วมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นปัจจัยด้านการศึกษาที่มี ความ
แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาท้องถิ่น, วิเศษชัยชาญ 
 

Abstract 
This research are objective (1) to study the level of the people’s participation to local development 

plan arranging in Wiset Chai Chan Municipality, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province and, ( 2 )  to 
compare the level of the people’ s participation to local development plan arranging in Wiset Chai Chan 
Municipality, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province.  The research is the quantitative research by 
employ the questionnaire to be the research tools. The sampling sizes is determined from the people who 
have the election rights and live in this area.  Using the stratified random sampling technics can make 370 
sampling.  The research found that the level of the people’ s participation to local development plan 
arranging in Wiset Chai Chan Municipality have the people’s participation in overview in the moderate level 
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by in ordering are, (1 ) local development planning (2 ) local development implementation and, (3 ) local 
development evaluation. The comparison of level of the people’s participation to local development plan 
arranging in Wiset Chai Chan Municipality found that the differentiation of personal factors such as gender, 
age, income, occupational and, time live in the area have not deferent to the participation in statistically 
significant at .05 level. Nevertheless, educational factor have deferent to the participation. 
Keyword: participation, local development, Wiset Chai Chan 
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1. บทน า 
ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ภาครัฐให้การส่งเสริมมาโดยตลอด รัฐธรรมนูญของไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2540 จนถึงปัจจุบันได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง โดยรัฐธรรมนูญต้ังแต่ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้กล่าวถึงค าว่าการมี
ส่วนร่วมจ านวน 13 ครั้ง รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 กล่าวถึงจ านวน 34 ครั้ง และในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ได้
กล่าวถึงค าว่าการมีส่วนร่วมไว้ถึง 22 ครั้ง ดังน้ันจะเห็นได้ว่าในเชิงนโยบายน้ันมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น กล่าวคือนับต้ังแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้ เริ่มให้
ความส าคัญเน่ืองจากสาระส าคัญในรัฐธรรมนูญมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้รับการบัญญัติขึ้นในล าดับต่อมา โดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน การถ่ายโอนภารกิจ 
งบประมาณและอัตราบุคคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างแท้จริงและส่งผลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหารเพ่ิมมากขึ้น  โดยก าหนดกรอบแนวทางในการ
บริหารและการพัฒนาขององค์กร ก าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อีก
ทั้งต้องมีความครอบคลุมภารกิจด้านการพัฒนาในทุก ๆ  และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยก าหนดให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าแผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังน้ันการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผน การน าแผน
ไปร่วมปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผน ส าหรับในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ก็ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ
ในระดับท้องถิ่นไว้ เช่น ในมาตรา 57 (1) (2) ที่กล่าวถึงการส่วนเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือใน มาตรา 65 ที่ก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ชาติ มาตรา 78 ที่ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะ การตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และในมาตรา 253 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลให้ประชาชนทราบและมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเปน็ต้องด าเนินการวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทของท้องถิ่น ดังน้ัน การวางแผนขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันท้องถิ่นต้องสนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด 

เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เดิมชื่อ “เทศบาลต าบลศาลเจ้าโรงทอง” อย่างไรก็ตาม ได้มีการประชุมประชาคมใน
ต าบลโดยมีมติให้เปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็น เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับประวัติศาสตร์ชุมชนและ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่3 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2553 จากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวมีแนวทางการด าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานเดิม โดยมีการส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือช่วยการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญยังเคยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2552 - 2556) โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในการพัฒนายุทธศาสตร์ต าบลให้เป็นชุมชน

                                                           
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เล่ม 127

ตอนพิเศษ 145 (17 ธันวาคม 2553) 
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ท่องเที่ยว (Community Tourism) กล่าวคือเป็นการท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่าง ๆ  ซึ่งชุมชนมีบทบาทส าคัญ
ในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนน้ัน ๆ (ปณต  อัศวชัย, 2558)  ซึ่งหากจะต้องการให้แผนพัฒนาดังกล่าว
ประสบความส าเร็จ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ ดัง น้ัน ภายใต้
สภาพบริบทข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยในความสนใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเลือก
ศึกษาในพ้ืนที่เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ อ าเภอวิเศษชัย

ชาญ จังหวัดอ่างทอง 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวิเศษ

ไชยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 

3. สมมุติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย 
3.1 สมมุติฐานการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีสมมุติฐานการวิจัยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษ
ไชยชาญ แตกต่างกันเมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ใน
ชุมชน 

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการด าเนินการวิจัย โดยได้มี
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และน าแบบสอบถามไปทดสอบใช้ การหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี Cronbach (กัลยา  วาณิชย์บัญชา, 2554) ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับที่ค่ามากกว่า .70 ส าหรับ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน ลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (check list) และที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเป็นแบบ
มาตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert’s scale) มี 5 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับมากที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนน 5 ระดับมาก  ให้น้ าหนักคะแนน 4 
 ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนน 3 ระดับน้อย  ให้น้ าหนักคะแนน 2 
 ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนน 1 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษาประชากรที่มีสิทธิเลือกต้ังที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญประกอบด้วย 12 ชุมชน รวมประชากรทั้งหมด 5 ,022 คน (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2557: ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ) จากน้ันน ามาหากลุ่มตัวอย่างจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้สูตรของ Taro 
Yamaneโดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ .05 (พิสณุ  ฟองศรี, 2554: 99) ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีจ านวน 
370 คน 

4.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เม่ือได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงแล้วผู้วิจัยใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling: 

SRS) เพื่อให้เกิดกำรกระจำยตัวของแบบสอบถำมตำมสัดส่วนของชุมชน ท ำให้ได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชุมชนในเขตเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 
หมู่ ต าบล/ชุมชน ประชา

กร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
หมู่ ต าบล/ชุมชน ประชา

กร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
1 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านคอกวัวใหญ่ 251 19 7 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านหน้าวัดใน 1,016 75 
2 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านคลองน้ าเชี่ยว 172 13 8 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านกองช้าง 427 31 
3 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านหัวรอ 307 23 2 ไผ่จ าศีล/บ้านมะขาม 152 11 
4 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านคลองวัดหลวง 262 19 3 ไผ่จ าศีล/บ้านวิเศษชัยชาญ 776 57 
5 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านท้ายตลาด 248 18 4 ไผ่จ าศีล/บ้านคลองขุน 315 23 
6 ศาลเจ้าโรงทอง/บ้านศาลเจ้าโรงทอง 798 59 5 ไผ่จ าศีล/บ้านคลองขุน 298 22 

  2,038 151   2,984 219 
     รวม 5,022 370 

 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในชุมชน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป 

4.3.2 วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมโดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 5 ระดับ และแปลผล ดังน้ี 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ท้องถิ่น
ต าบลวิเศษไชยชาญ ใช้สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) โดยใช้การทดสอบค่าที (t-Test) จ าแนกตามเพศ  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จ าแนกตามอายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อยู่อาศัย โดยท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เมื่อจ าแนกตามเพศประชาชนส่วนมากเป็นเพศหญิง 

จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 เมื่อจ าแนกตามอายุประชาชนส่วนมากมีอายุระหว่าง 31  - 40 ปี จ านวน 102 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมาคืออายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ประชาชนส่วนมากมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมามีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 เมื่อจ าแนกตามอาชีพพบว่าประชาชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย / 
ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาอาชีพรับจ้างจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 รายได้ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ 5,000 - 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.6 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้อยู่อาศัยมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 47.0 
รองลงมาอยู่อาศัย 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 

5.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล

ต าบลวิเศษไชยชาญ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน �̅� S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 2.98 0.91 ปานกลาง 
ด้านการมีส่วนร่วมในการน าแผนไปปฏบิัติ 2.91 0.99 ปานกลาง 
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผน 2.62 0.93 ปานกลาง 

รวม 2.83 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ ในภาพรวม

อยู่ระดับปานกลาง (�̅� = 2.83) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมสูงสุดในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.98) รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.91) 

และ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.62) 
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5.3 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที (t-Test) ปัจจัยด้านเพศกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ชาย (n=161) หญิง (n=209) 
t Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1) การวางแผน 3.00 0.87 2.95 0.94 .523 .601 
2) การน าแผนไปปฏิบัติ 2.93 0.98 2.89 1.00 .295 .768 
3) การติดตามประเมินผลแผน 2.52 0.91 2.70 0.94 -1.80 .072 

ภาพรวม 2.82 0.81 2.85 0.87 -.354 .723 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยรายด้าน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ตามระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ ทั้งเพศชายและเพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมคล้ายคลึงกันจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 
อันดับคือ (1) การวางแผน (2) การน าแผนไปปฏิบัติ และ (3) การติดตามประเมินผลแผน และเมื่อเปรียบเทียบพบว่า การ
วางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผลแผนไม่แตกต่างกัน โดยในภาพรวมทั้ง 3 ด้านไม่พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P-value= 0.723) 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับปัจจัยส่วนบุคคลต่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปน้ี 

1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เมื่อจ าแนกตาม
อายุ พบว่าในภาพรวมไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P – value = 0.152) 

2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P - value = 0.11) 

3) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เมื่อจ าแนกตาม
อาชีพ ในภาพรวมไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P – value = 0.93) 

4) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ  เมื่อจ าแนกตาม
รายได้ ในภาพรวมไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P – value = 0.411) 

5) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เมื่อจ าแนกตาม
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ในภาพรวมไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P – value = 
0.131) 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS f Sig. 
ด้านอาย ุ       
การวางแผน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.105 
303.930 
308.035 

4 
365 
369 

1.026 
.833 

1.232 .297 

การน าแผนไปปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.237 
314.684 
320.920 

4 
365 
369 

1.559 
.862 

1.808 .127 

การติดตามประเมินผลแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.534 
361.823 
368.358 

4 
365 
369 

1.634 
.991 

1.648 .167 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.838 
261.596 
266.434 

4 
365 
369 

1.210 
.717 

1.688 .152 

ระดับการศึกษา       
การวางแผน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.983 
301.052 
308.035 

5 
364 
369 

1.397 
.827 

1.689 .136 

การน าแผนไปปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.152 
356.206 
368.358 

5 
364 
369 

2.430 
.979 

2.484 .031* 

การติดตามประเมินผลแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

18.830 
302.920 
320.920 

5 
364 
369 

3.766 
.830 

4.538 .001* 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.635 
255.800 
266.434 

5 
364 
369 

2.127 
.703 

3.027 .011* 

อาชีพ       

การวางแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.564 
304.471 
308.035 

6 
363 
369 

.594 

.839 
.708 .643 

การน าแผนไปปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

13.187 
355.171 
368.358 

6 
363 
369 

2.198 
.978 

2.246 .038* 

การติดตามประเมินผลแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.330 
311.590 
320.920 

6 
363 
369 

1.555 
.858 

1.811 .096 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

7.804 
258.630 

6 
363 

1.301 
.712 

1.826 .093 
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การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS f Sig. 
รวม 266.434 369 

รายได้       
การวางแผน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 
 

5.107 
302.928 
308035 

4 
365 
369 

1.277 
.830 

1.538 .190 

การน าแผนไปปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.843 
365.515 
368.358 

4 
365 
369 

.711 
1.001 

.710 .586 

การติดตามประเมินผลแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.054 
317.866 
320.920 

4 
365 
369 

.763 

.871 
.877 .478 

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.714 
263.721 
266.434 

4 
365 
369 

.678 

.723 
.939 .441 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่       
การวางแผน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.679 
298.356 
308.035 

4 
365 
369 

2.420 
.817 

2.960 .020* 

การน าแผนไปปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8.242 
360.116 
368.358 

4 
365 
369 

2.061 
.987 

2.088 .082 

การติดตามประเมินผลแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.318 
318.602 
320.920 

4 
365 
369 

.579 

.873 
.664 .617 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายดังต่อไปน้ี 

6.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผลแผน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิจัยของ สมควร คลังสูงเนิน (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน   
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6.2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาล
ต าบลวิเศษไชยชาญ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และระยะเวลาที่พักอาศัย กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษ
ไชยชาญ โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

6.2.1 จ าแนกตามเพศ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชย
ชาญ  พบว่าเพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่ง
อาจสรุปได้ว่าปัจจุบันเพศหญิงมีพฤติกรรมความเป็นอยู่ต่างจากอดีต ท าให้มีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างจากเพศชาย 

6.2.2 จ าแนกตามอายุ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชย
ชาญ ในภาพรวมทุกช่วงอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ อาจสรุปได้ว่าประชาชนในทุกช่วงอายุเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6.2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลวิเศษไชยชาญ ในภาพรวมมีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ  
จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนในทุกระดับการศึกษามีความคิดในเรื่องของการให้ความส าคัญ
กับการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงมักจะเห็นความส าคัญของ
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่น้อยกว่า 

6.2.4 จ าแนกตามอาชีพ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษ
ไชยชาญ ในภาพรวมประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจเป็นเพราะประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายแตกต่างกัน ช่วงเวลาว่างของประชาชนจึง
ไม่ตรงกัน จึงเล็งเห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาที่แตกต่างกัน 

6.2.5 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลวิเศษไชยชาญ พบว่าทุกช่วงรายได้ที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนในทุกช่วงรายได้ ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาไม่
แตกต่างกัน โดยประชาชนค านึงถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา การยกระดับรายได้ของประชาชนภายในเขตเทศบาลให้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

6.2.6 จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลวิเศษไชยชาญ ในภาพรวมพบว่าระยะเวลาที่อยู่อาศัยต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจเป็นเพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ระยะเวลานานจะมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา
ของชุมชนได้มากกว่าผู้ที่เพ่ิงเข้ามาอยู่อาศัย 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7.1 องค์กรปกครองท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการสร้างพลเมือง (Civic Education) เพ่ือส่งเสริม
การสร้างการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น 

7.2 องค์กรปกครองท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมท้องถิ่นนอกเวลาราชการ เพ่ือให้เกิดความสะดวกกับการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
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