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บทคัดย่อ 
การวิจั ยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ  ศึกษาการมีส่ วนร่วมของประชาชนใน                   

การพัฒนาชุมชนและเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน   
ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ 
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง 377 คน 
โดยการค านวณจากตารางส าเร็จรูป เครจ์ซีและมอร์แกน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่มและใช้สถิติเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี  3 กลุ่มและทดสอบความแตกต่างรายคู่ความแตกต่าง               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลวิ จั ยพบว่ า  โดยภาพรวมอยู่ ใน ระดับมาก โดยด้ านการมี ส่ วน ร่ วม ใน                  
การรับผลประโยชน์มีส่วนร่วมในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจมีส่วนร่วมในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีส่วนร่วมในระดับ
มากและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการ



2 
 

พัฒนาชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ข้อเสนอแนะคือ ควรก าหนด
นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนติดตามผล                   
การด าเนินงานของการพัฒนาในชุมชนและก าหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมใน                     
การด าเนินงานในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสออกมามีส่วนร่วม 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม; การพัฒนาชุมชน 

Abstract 

The purpose of this study are; First, it aimed to examinine the level of 

public participation in community development of I-SAN subdistrict, muang 

district, Buriram Province. Also, this study attempt to compare the level of the 

public participation in community development as classified by the sample’s 

gender, age, education level, and occupation. The instrument used to collect 

the data were questionnaires asking 375 residents of I-SAN subdistrict, muang 

district, Buriram Province. The research sampling by Krejcie& Morgan 

formula. The research hypotheses were test in order to compare the differences 

of independent variables with more than three groups. Finally, Least 

Significant Difference test (LSD) was employed to test the differences 

between pairs if found with the pre-set significant level of .05. 

The results of the study revealed that the level of public participation in 

community development of I-SAN subdistrict, muang district, Buriram 

Province was found at a high level. Specifically, when considering each aspect 

in relation to the participation as benefits was rated at a high level, followed 

by the aspects rated by the samples as a high level, including the aspect of 

decision-making, and cooperation, respectively. These were followed by the 

aspect of evaluation, which was rated at a low level by the samples. Based on 

the results from the tests of hypotheses, it was shown that there were 

statistically significant differences in the level of participation in community 

development of I-SAN subdistrict, muang district, Buriram Province among 

the samples with different gender, age, education level, and occupation at a 

significant level of .05. Suggestion is should formulate policies for 

participation in evaluation. Encourage people to follow the progress of 

community development. The policy of participation in the operation. In the 

community development, the people have the opportunity to participate. 

Keyword: Participation; Community development 
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บทน า 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2554 ได้เปิ ดโอกาสให้

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยโดยบัญญัติให้                 
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย                      
การตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดท าบริการ
สาธารณะและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่อันส าคัญของ
ภาครัฐในการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร                    
การพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จนถึงในระดับชาติและรัฐต้องส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโดย 
1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง 
การจัดท าบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองและจัดให้
มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้ง สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันใน
ลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชน
ในพ้ืนที่และ 5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา
นี้ต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน (Wissanu Yokjinda, 2014) การมี
ส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ เพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็น
สังคมต่างพ่ึงพาอาศัยกันและต่างต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวาระโอกาสที่
มาถึง ทัง้บทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากการยอมรับและบทบาทที่สร้างข้ึนด้วยตนเอง 
 ในปัจจุบันรัฐบาลต่างให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก 
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมในการค้นปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
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การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผลและการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ฯลฯ 
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านมา พบว่า อุปสรรคและปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
ตามหลักการกระจายอ านาจที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาด
การมีส่วนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะร่วมคิดร่วมท า                
ร่วมรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย เกิดความชอบธรรมอันน ามาซึ่งประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นให้ประชาชนได้เข้ามามี                
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ส าคัญอีกด้วย (Phramaha Prakasit 

Sirimedho, 2013) 
ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาว่า ประชาชนในชุมชนต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนในด้านต่างๆ คือ 1) ด้านการมี        
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(Implementation) 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ 4)                
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) โดยภาพรวมและในแต่ละด้านเป็น
อย่างไร ผู้น าชุมชน ผู้บริหารชุมชนและพยาบาลชุมชนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างและมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใดเพ่ือ
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนเพ่ือความ “อยู่เย็นเป็นสุข” ของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ต าบลอิสาณ 
อ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ต าบลอิสาณ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากร (Population) ประชาชนที่มีรายชื่อในทะเบียนส ามะโนครัวประชากร 
พักอาศัยอยู่ในชุมชน ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19,537 คน (Office 

of Statistics, Buriram Province, 2017) 

 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) จากจ านวนประชาชนที่มีรายชื่อในทะเบียนส ามะโนครัว
ประชากรพักอาศัยอยู่ในชุมชน ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19,537 คน 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรด้วยการค านวณจากตารางส าเร็จรูป
เครจ์ซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 377 คน (Kanlaya vanichbuncha, 2009) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling) คือ ท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
โดยจ าแนกตามรายหมู่บ้าน 

ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม                

4 ข้อ โดยสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยเป็นแบบปลายปิด 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล โดยแต่ละค าถามจะมีระดับการมีส่วนร่วม 4 ระดับ ได้แก่                      
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด มีส่วนร่วมมาก มีส่วนร่วมน้อยและมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

การพิทกัษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ จธ.

2559/0070 โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการศึกษาครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
กลุ่มตัวอย่างว่าจะยินยอมเข้าร่วมในการท าวิจัยหรือไม่ก็ได้  การป ฏิ เสธไม่มีผลต่อ                     
กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยจะเป็นภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาวิจัยเท่านั้น 
กลุ่มตัวอย่างสามารถขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยก่อนครบก าหนดโดยไม่มีผลกระทบอ่ืนๆ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน                 
โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและระดับ
การศึกษา สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ีและร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนสถิติที่ใช้คือ สถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 กลุ่มและใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไปและหากพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD (Least 

significant difference test) 

ผลการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ระดับการมีส่วนร่วม  

x  

 
SD 

 
แปลความ มาก

ท่ีสุด 
% 

มาก 
 

% 

น้อย 
 

% 

น้อย
ท่ีสุด 
% 

1. มีส่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอเรื่องต่าง ๆ 
ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาชุมชน  

17.38 38.52 32.91 11.19 2.72 .93 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอน
การด าเนินงานของกิจกรรมพัฒนา 
ชุมชน 

22.14 28.79 37.82 11.25 2.62 .95 มาก 

3. มีส่วนร่วมก าหนดแหล่งของทรัพยากร 
ที่จะใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 

17.65 35.45 35.25 11.65 2.49 .89 น้อย 

  ภาพรวม                        2.67         .92               มาก 
 

 ประชาชนมีส่วนร่วมอันดับแรกในเรื่อง มีส่วนร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่มี
ความจ าเป็นในการพัฒนาชุมชน โดยมีการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.72, SD = 

.93) รองลงมาเรื่องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรม
พัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  ( x = 2.62, SD = .95) และเรื่องมีส่วนร่วม
ก าหนดแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับนอ้ย ( x = 2.49, SD = .89) ตามล าดับ 
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การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการพัฒ นาชุมชน ด้ านการมีส่ วนร่ วมใน                     
การด าเนินงาน 

 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ระดับการมีส่วนร่วม  

x  

 
SD 

 
แปลความ มาก

ท่ีสุด 
% 

มาก 
 

% 

น้อย 
 

% 

น้อย
ท่ีสุด 
% 

1. มีส่วนร่วมออกแรงในการท ากิจกรรม 
หรือโครงการเพื่อพัฒนาในชุมชน 

24.25 35.69 28.85 11.21 2.74 .93 มาก 

2. มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์สิน 
เงินทองเพื่อท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน 

14.38 33.76 37.20 14.66 2.49 .89 น้อย 

3. มีส่วนร่วมออกแรงในการท ากิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาในชุมชน 

14.39 45.86 25.06 14.69 2.61 .88 มาก 

  ภาพรวม               2.61         .90               มาก 
  

 ประชาชนมีส่วนร่วมอันดับแรกในเรื่อง มีส่วนร่วมออกแรงในการท ากิจกรรมหรือ
โครงการเพ่ือพัฒนาในชุมชน โดยมีการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.74,SD = .93) 
รองลงมาเรื่องการมีส่วนร่วมออกแรงในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาในชุมชนการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ( x = 2.61, SD = .88) และเรื่องการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทองเพ่ือ
ท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย     ( x = 2.49, SD = .89) ตามล าดับ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการ               
รับผลประโยชน์ 
 

 
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ระดับการมีส่วนร่วม  

x  

 
SD 

 
แปลความ มาก

ท่ีสุด 
% 

มาก 
 

% 

น้อย 
 

% 

น้อย
ท่ีสุด 
% 

1. มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรม
พัฒนาที่เกิดข้ึนในชุมชน 

21.61 41.74 26.71 9.94 2.95 .93 มาก 

2. ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
จากการร่วมท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน 

14.31 48.37 34.88 8.94 2.81 .87 มาก 

  ภาพรวม                              2.88          .90               มาก 

 ประชาชนมีส่วนร่วมอันดับแรกในเรื่อง การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรม
พัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.95, SD = .93) รองลงมา
เรื่องการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการร่วมท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนการมี   
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.81, SD = .87) ตามล าดับ 
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 การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาชุมชน ด้ านการมีส่ วนร่วมใน                   
การประเมินผล 
 

 
มสี่วนร่วมในการประเมินผล 

ระดับการมีส่วนร่วม  

x  

 
SD 

 
แปลความ มาก

ท่ีสุด 
% 

มาก 
 

% 

น้อย 
 

% 

น้อย
ท่ีสุด 
% 

1. มีส่วนร่วมสังเกตการณ์การท างาน 
ของผู้รับจ้างภายนอกที่มาท างานพัฒนา 
ในชุมชน 

12.29 36.47 28.60 22.64 2.49 .96 น้อย 

2. มีส่วนติดตามผลการด าเนินงานของ 
การพัฒนาในชุมชน 

15.11 28.99 32.21 23.69 2.46 .91 น้อย 

 ภาพรวม                                                                                             2.47         .93                น้อย 

 
 ประชาชนมีส่วนร่วมอันดับแรกในเรื่อง การมีส่วนร่วมสังเกตการณ์การท างานของ     
ผู้รับจ้างภายนอกที่มาท างานพัฒนาในชุมชน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย( x = 2.49,         
SD = .96) รองลงมาเรื่อง การมีส่วนติดตามผลการด าเนินงานของการพัฒนาในชุมชนการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.46, SD = .91) ตามล าดับ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาชุมชน 

x  
SD แปลความ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2.67 .92 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2.61 .90 มาก 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 2.88 .90 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.47 .93 น้อย 
 ภาพรวม                                                                               2.65                .91                มาก 
 

 ประชาชนมีส่วนร่วมอันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.88, SD = .90) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.67, SD = .92) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.61, SD = .90) และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.47, SD = .93) ตามล าดับ 

 



9 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนพบว่า โดยภาพรวม
ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kamol Khemnachit (2014) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในภาพรวมอยู่ ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiraphong 

Bamrungphan (2015 : 115-132) พบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาในระดับ
มากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Somkid Srising (2015 : 115-132) พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ในทุกโครงการของการพัฒนาชุมชนนั้น ประชาชนที่อยู่ในชุมชนทุกคนย่อมมีส่วน
ได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งโครงการทุกโครงการพัฒนานั้นย่อม
ส่งผลให้ชีวิตความเป็นของประชาชนดีขึ้นด้วย จึงท าให้ระดับการประเมินผลการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนออกมาในระดับมาก ผู้วิจัยอภิปรายเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
 1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในระดับมาก ซึ่งอาจกล่าว 
ได้ว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีระดับอยู่ในระดับมากเนื่องจากประชาชนได้มีส่วนร่วม
ประชุมเพ่ือน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนามีส่วนในการตัดสินใจวางแผน
ขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมและมีส่วนร่วมก าหนดแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ใน
กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 
 1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในระดับมาก ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีระดับอยู่ในระดับมากเนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วม
ออกแรงในการท ากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทองเพ่ือ
ใช้ในการท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชน  
 1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในระดับมากซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีระดับอยู่ในระดับมากเนื่องจาก ประชาชน
มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและได้รับ                 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการร่วมท ากิจกรรมโครงการพัฒนา 
 1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในระดับน้อย ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีระดับอยู่ในระดับน้อยเนื่องจากประชาชนยัง               
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ไม่มีส่วนร่วมสังเกตการณ์ การท างานของผู้รับจ้างภายนอกที่มาท างานพัฒนาในชุมชนและ 
ยังไม่ค่อยได้มีส่วนติดตามผลการด าเนินงานของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ ในชุมชน 
 2. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 
 2.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Prakasit 

Sirimedho (2013) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน อาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทใน
สังคมในหลายๆ เรื่องเสมอภาคกับผู้ชายท าให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ มีเสียงในการแสดงออกในการมี
ส่วนร่วมมากข้ึนจากอดีตที่ผ่านมา 
 2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thitima Udomsri (2012) 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับงานวิจัย
ข อ ง  Orathai Pratad (2 015)  พ บ ว่ า  ด้ าน ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ก าร รั บ ผ ล ป ระ โย ช น์                
อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนที่มีอายุน้อยอาจจะยังไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมยังมอง
ไม่ออกว่าการมีส่วนร่วมส าคัญเพียงใด ซึ่งต่างจากประชาชนที่มีอายุมากกว่าที่มีประสบการณ์
ในหลายๆ ด้านมองภาพได้กว้างกว่าและเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วม 
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน จึงมีระดับการมีส่วนร่วมต่างกัน 
 2.3 ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nuchsara Punrak 

(2012) พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนที่ได้รับการศึกษามากกว่าย่อมเข้าใจเรื่องของการมี
ส่วนร่วมได้มากเนื่องจาก ในทุกกระบวนการของการศึกษานั้นต้องเกิดการมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนจึงท าให้ผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า สามารถเข้าใจและเห็นความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย 
 2.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Orathai Pratad (2015) พบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกันและงานวิจัยของ 
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Pannilai Nitirochana (2014) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโดยรวมรายด้านแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนที่ต่างอาชีพกัน ย่อมมีมุมมอง
และประสบการณ์ที่เกิดจากความเคยชินในการประกอบอาชีพของตนจึงอาจท าให้เกิดความ
แตกต่างเรื่องความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนติดตามผลการด าเนินงานของการพัฒนาในชุมชน  
 2. ควรก าหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในการพัฒนาชุมชน
เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสออกมามีส่วนร่วม 
 3. ควรมอบหมายให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการ
ท างานของผู้รับจ้างภายนอกที่มาท างานพัฒนาในชุมชน เพ่ือควบคุมและติดตามการท างาน
พัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 5. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ให้ครบทุกชุมชนเพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาภาพรวมของการมีส่วนร่วมใน ทั้งอ าเภอและจังหวัด 

องค์ความรู้ใหม่ 
1. ได้องค์ความรู้ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ต าบล               

อิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. ได้ทราบผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ต าบล             

อิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ผลการวิจัยสามารถสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
ชุมชนอ่ืนๆ ได้ 
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