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บทคัดยอ* 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิ

สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยเก็บ

ขอมูลจากประชาชนตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยาง 377 คน โดยการ

คํานวณจากตารางสําเร็จรูปเครจซี และมอรแกน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test

เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุม และใชสถิติ One-way-

ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระที่มี3 กลุมข้ึน และใช LSD 
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(Least significant difference test) ทดสอบความแตกตางรายคู หากพบวามีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน มีสวนรวมในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาดานการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ มีสวนรวมในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานมีสวนรวมในระดับมาก 

และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีสวนรวมอยูในระดับนอย ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ .05 ขอเสนอแนะคือ ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการประเมินผล กระตุนให

ประชาชนมีสวนติดตามผลการดําเนินงานของการพัฒนาในชุมชน และกําหนดนโยบายดาน

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสออกมามี

สวนรวม 

คําสําคัญ :การมีสวนรวม; การพฒันาชุมชน 

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 
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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 
 

บทนํา 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ  .ศ  . 2554 ไดเปดโอกาสให

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนคนไทยโดยบัญญัติให 

 ”รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ

ตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม การจัดทําบริการ

สาธารณะ และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ ดังน้ัน จึงเปนหนาที่อันสําคัญของ

ภาครัฐ ในการกระตุน สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการ

พัฒนาประเทศ ต้ังแตระดับหมูบาน ชุมชน จนถึงในระดับชาติ และรัฐตองสงเสริม สนับสนุน 

การดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาโดย 

1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน 2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง 

การจัดทําบริการสาธารณะ 3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ในการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่

หลากหลายหรือรูปแบบอื่น 4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัด

ใหมีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรม

สาธารณะของชุมชน รวมทั้ง สนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันใน

ลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชน

ในพื้นที่ และ 5) สงเสริม และใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้ง สงเสริมให

ประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจริต และเที่ยงธรรม การมีสวนรวมของประชาชนตาม



วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

201 

 

มาตราน้ีตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิง และชายที่ใกลเคียงกัน  )Wissanu Yokjinda, 
2014 : 5( 

การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตมนุษยบนโลกใบน้ี เพราะ

มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมตางพึ่งพาอาศัยกัน และตางตองมีบทบาทภาระหนาที่ตอง

รับผิดชอบตามวาระโอกาสที่มาถึง บทบาทหนาที่ที่ไดรับจากการยอมรับ บทบาทที่สรางข้ึน

ดวยตนเองเชน การรับหนาที่เปนพอแม เปนหัวหนาครอบครัวเปนผูใหญบาน ผูนําหมูบาน 

ประชาชนในหมูบาน ความสําคัญของบทบาทหนาที่การงานตองมีกฎระเบียบ และองคการที่

มั่นคงคอยชวยรับนโยบายใหสอดคลองกับกฎหมายของบานเมือง 

ในปจจุบันรัฐบาลตางใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยาง

มาก โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนการพัฒนา เริ่มต้ังแต

การมีสวนรวมในการคนปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และติดตามผล และการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน ฯลฯ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนกําลังเปนกระแสที่ไดรับความสนใจจาก

หนวยงาน และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ผานมาพบวา อุปสรรค และปญหา

ของประชาชนในทองถ่ิน ตามหลักการกระจายอํานาจที่สําคัญประการหน่ึงก็คือ ประชาชน

ขาดความสนใจหรือขาดการมีสวนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เปนปจจัยที่

เปนสิ่งจูงใจใหประชาชนในทองถ่ินหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนใน

ลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาที่ตรงเปาหมาย เกิดความชอบ

ธรรมอันนํามาซึ่งประโยชนแก ประชาชนอยางแทจริง นอกจากน้ี ยังถือไดวา เปนการเริ่มตน

ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการพัฒนาทองถ่ิน และชุมชนที่สําคัญอีกดวย 
)Phramaha Prakasit Sirimedho, 2013 : 10) 

ชุมชนตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จั งหวัดบุรี รัมย  เปนชุมชนที่ เกิดความ

เปลี่ยนแปลง และไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานการคมนาคม เศรษฐกิจ 

การเมือง เพราะต้ังอยูติดกับเขตชุมชนเมืองคือ เทศบาลเมืองบุรีรัมย เดิมเปนชุมชน

เกษตรกรรม ทําไร ทํานา ทําสวน คนในชุมชนอยูแบบตางพึ่งพากันและกัน เมื่อความเจริญ

ดานการคมนาคมหรือทางเศรษฐกิจ เชน มีหางสรรสินคา มีหมูบานจัดสรรเกิดข้ึนในชุมชน

หรือบริเวณใกลเคียง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง อันสงผลกระทบในดานตางๆ แกชุมชนทั้ง 

ดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมประเพณี การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพที่

เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางสวนเลิกทําการเกษตร หันมาเปนลูกจางพนักงาน เปนลูกจาง
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บริษัทเอกชน พนักงานโรงงาน เปนธรรมดาวา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ยอมมีปญหาเกิดข้ึน

ตามมา ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม การเมือง ปญหาดานสิ่งแวดลอม 

เชน ปญหาขยะ และปญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปญหาเหลาน้ี ลวนแลวแตมีผลกระทบใน

การดํารงชีวิตของคนในชุมชนตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมัย ทั้งสิ้น   

ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาวา ประชาชนในชุมชนตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย  มีระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนในดานตางๆ คือ 1) ดานการมีสวน

รวมในการตัดสินใจ  )Decision making) 2) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

)Implementation) 3) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  )Benefits) และ 4) ดาน

การมีสวนรวมในการประเมินผล )Evaluation) โดยภาพรวม และในแตละดานเปนอยางไร

บาง ผูนําชุมชน ผูบริหารชุมชน และพยาบาลชุมชน ไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขา

มามีสวนรวมใน การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบาง อีกทั้ง มีผล

จากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชนทําใหเกิดผลการพัฒนา

ชุมชนในดานใดบาง และมีปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใด เพื่อปรับปรุง และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน และชุมชนเพื่อความ    ”อยู

เย็นเปนสุข“ของประชาชนในชุมชนอยางย่ังยืนตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ 

อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย 

 2  .เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ 

อําเภอเมือง จังหวัดบุร ีรัมย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร )Population) ประชาชนที่มีรายช่ือในทะเบียนสํามะโนครัวประชากร

พักอาศัยอยูในชุมชน ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 19, 537  คน   ) Office 
of Statistics, Buriram Province, 2017 : 1( 
 กลุมตัวอยาง   ) Sample) จากจํานวนประชาชนที่มีรายช่ือในทะเบียน

สํามะโนครัวประชากร พักอาศัยอยูในชุมชน ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 



วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

203 

 

จํานวน 19, 537 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของกลุมประชากร  ดวยการคํานวณ

จากตารางสําเร็จรูปเครจซี และมอรแกน  )Krejcie & Morgan, 1970 : 36 ( ที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95  % ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 377  คน   )Kanlaya Vanichbuncha, 2009  

: 5  (โดยใชการสุมตัวอยางผูสูงอายุแบบหลายข้ันตอน  )Multiple Random Sampling)  

คือ ทําการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ โดยจําแนกตามรายหมูบาน และสุมตัวอยางประชากรจาก

หมูบาน ดวยวิธีการจับฉลากไดครบตามจํานวน 

ชวงเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ .ศ . 2561 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

แบงแบบสอบถามออกเปน 2  ตอน  ซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยพัฒนามาจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม 

4  ขอ โดยสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยเปนแบบปลายปด   ) Close 

ended question) ใหเลือกตอบในชองที่กําหนด 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ไดแก 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยแตละคําถามจะมีระดับการมีสวนรวม 

4 ระดับ ไดแก มีสวนรวมมากที่สุด มีสวนรวม มาก มีสวนรวมนอย และมีสวนรวมนอยที่สุด 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดดําเนินการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เลขที่ 

จธ.2559/0070 โดยอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวาการศึกษาครั้งน้ี ข้ึนอยูกับความสมัครใจ

ของกลุมตัวอยาง วาจะยินยอมเขารวมในการทําวิจัยหรือไมก็ได การปฏิเสธไมมีผลตอกลุม

ตัวอยาง โดยจะใชรหัสเลขที่ของแบบสอบถามแทน ช่ือ -นามสกุล ของกลุมตัวอยาง 

ผลการวิจัยจะเปนภาพรวม และนํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยเทาน้ัน กลุมตัวอยาง

สามารถขอยุติการเขารวมการวิจยักอนครบกําหนด โดยไมมีผลกระทบอื่นๆ ตอกลุมตัวอยาง   

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี แบงการวิเคราะหออกเปน 3 ข้ันตอน 

โดยใชวิธีการประมวลผลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร 
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 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และ

ระดับการศึกษา สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี และรอยละ 

 2. วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนสถิติที่ใชคือ 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละคาความถ่ี คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร

อิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร

อิสระ 2 กลุมและใชสถิติ One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุมข้ึนไป และหากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการทดสอบของ LSD (Least 
significant difference test) 
 

ผลการวิจัย 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนดานการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 
 

 

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ระดับการมสีวนรวม  

x  

 

SD 

 

แปลความ มาก

ที่สุด 

มาก นอย นอย

ที่สุด 

1. มีสวนรวมประชมุเพื่อนําเสนอเรื่องตาง ๆ 

ท่ีมีความจําเปนในการพัฒนาชุมชน  

17.38 38.52 32.91 11.19 2.72 .93 มาก 

2. มีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนขัน้ตอน

การดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนา 

ชุมชน 

22.14 28.79 37.82 11.25 2.62 .95 มาก 

3. มีสวนรวมกําหนดแหลงของทรพัยากร 

ท่ีจะใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 

17.65 35.45 35.25 11.65 2.49 .89 นอย 

   ภาพรวม     2.67.92 มาก 

 

  ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชน อันดับแรก ในเรื่องมีสวนรวม

ประชุมเพื่อนําเสนอเรื่องตางๆ ที่มีความจําเปนในการพัฒนาชุมชน โดยมกีารมีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก ( x = 2.72, SD = .93) รองลงมาเรื่องมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนข้ันตอน

การดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.62, SD = 
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.95) และเรื่องมีสวนรวมกําหนดแหลงของทรัพยากรที่จะใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 

การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.49, SD = .89) ตามลําดับ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน 
 

มีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ระดับการมสีวนรวม  

x  

 

SD 

 

แปลความ มาก

ที่สุด 

มาก นอย นอย

ที่สุด 

1. มีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรม 

หรือโครงการเพื่อพัฒนาในชุมชน 

24.25 35.69 28.85 11.21 2.74 .93 มาก 

2. มีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสิน 

เงินทองเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน 

14.38 33.76 37.20 14.66 2.49 .89 นอย 

3. มีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมเพื่อ 

พัฒนาในชุมชน 

14.39 45.86 25.06 14.69 2.61 .88 มาก 

  ภาพรวม       2.61.90 มาก 

  

 ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชน อันดับแรก ในเรื่องมีสวนรวมออก

แรงในการทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาในชุมชน โดยมกีารมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

( x = 2.74,SD = .93) รองลงมาเรื่องการมีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาใน

ชุมชนการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.61, SD = .88) และเรื่องการมีสวนรวม

สนับสนุนทรัพยสินเงินทองเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( x = 

2.49, SD = .89) ตามลําดับ 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน 
 

 

มีสวนรวมในการรบัผลประโยชน 

ระดับการมสีวนรวม  

x  

 

SD 

 

แปลความ มาก

ที่สุด 

มาก นอย นอย

ที่สุด 

1. มีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรม

พัฒนาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 

21.61 41.74 26.71 9.94 2.95 .93 มาก 

2. ไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

จากการรวมทํากิจกรรมพัฒนาชมุชน 

14.31 48.37 34.88 8.94 2.81 .87 มาก 

       ภาพรวม 2.88.90 มาก 
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 ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชนอันดับแรกในเรื่องการมีสวนรวมรับ

ผลประโยชนจากกิจกรรมพัฒนาที่เกิดข้ึนในชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 

2.95, SD = .93) รองลงมาเรื่องการไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการรวมทํา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.81, SD = .87) ตามลําดับ 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการ

ประเมินผล 
 

 

มีสวนรวมในการประเมินผล 

ระดับการมสีวนรวม  

x  

 

SD 

 

แปลความ มาก

ที่สุด 

มาก นอย นอย

ที่สุด 

1. มีสวนรวมสังเกตการณการทํางาน 

ของผูรับจางภายนอกท่ีมาทํางานพัฒนา 

ในชุมชน 

12.29 36.47 28.60 22.64 2.49 .96 นอย 

2. มีสวนติดตามผลการดําเนินงานของ 

การพัฒนาในชมุชน 

15.11 28.99 32.21 23.69 2.46 .91 นอย 

ภาพรวม  2.47 .93 นอย 

 

 ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชนอันดับแรก ในเรื่องการมีสวนรวม

สังเกตการณ การทํางานของผูรับจางภายนอกที่มาทํางานพัฒนาในชุมชน การมีสวนรวมอยู

ในระดับนอย( x = 2.49, SD = .96)รองลงมาเรื่องการมีสวนติดตามผลการดําเนินงานของ

การพัฒนาในชุมชนการมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.46, SD = .91)ตามลําดับ 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมรายดาน 

 
การมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนาชุมชน 
x  

SD แปลความ 

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2.67 .92 มาก 

2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 2.61 .90 มาก 

3. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 2.88 .90 มาก 

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมนิผล 2.47 .93 นอย 

ภาพรวม 2.65.91 มาก 

 

 ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอันดับแรก คือ ดานการมีสวนรวมในการ

รับผลประโยชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.88, SD = .90) รองลงมา คือ ดาน

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.67, SD = .92) ดาน
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การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.61, SD = .90) 

และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.47, SD = 

.93)ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนพบวาโดย

ภาพรวมระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Kamol Khemnachit (2014 : 23) พบวาปจจัยที่มีผลตอการมี

สวนรวมของประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Jiraphong Bamrungphan (2015 : 115-132) พบวาผูนําชุมชนมีสวนรวมในการรับรู

ปญหาในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ Somkid Srising (2015 : 115-132) 

พบวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งอาจกลาวไดวาในทุกโครงการของการพัฒนาชุมชนน้ัน ประชาชนที่อยูในชุมชน

ทุกคนยอมมีสวนไดรับผลประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งโครงการทุกโครงการ

พัฒนาน้ันยอมสงผลใหชีวิตความเปนของประชาชนดีข้ึนดวย จึงทําใหระดับการประเมินผล

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนออกมาในระดับมาก ผูวิจัยอภิปรายเปนราย

ดานได ดังน้ี 

   1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในระดับมาก ซึ่งอาจ

กลาวไดวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีระดับอยูในระดับมากเน่ืองจากประชาชนไดมีสวน

รวมประชุมเพื่อนําเสนอเรื่องตางๆ ที่มีความจําเปนในการพัฒนามีสวนในการตัดสินใจ

วางแผนข้ันตอนการดําเนินงานของกิจกรรม และมีสวนรวมกําหนดแหลงของทรัพยากรที่จะ

ใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 

   1.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในระดับมาก ซึ่ง

อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในการดําเนินงานมีระดับอยูในระดับมากเน่ืองจากประชาชนมี

สวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสินเงิน

ทองเพื่อใชในการทํากิจกรรม และมีสวนรวมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรม

พัฒนาชุมชน  
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  1.3 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในระดับมาก

ซึ่งอาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมีระดับอยูในระดับมากเน่ืองจาก

ประชาชนมีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรมโครงการพัฒนาตางๆที่เกิดข้ึนในชุมชน และ

ไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการรวมทํากิจกรรมโครงการพัฒนา 

   1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในระดับนอย ซึ่ง

อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในการประเมินผลมีระดับอยูในระดับนอยเน่ืองจากประชาชนยัง

ไมมีสวนรวมสังเกตการณ การทํางานของผูรับจางภายนอกที่มาทํางานพัฒนาในชุมชน และ

ยังไมคอยไดมีสวนติดตามผลการดําเนินงานของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตางๆในชุมชน 

 2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนจําแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ผลการวิจัยพบวา 

   2.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Phramaha Prakasit 

Sirimedho (2013 : 56) พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกันไมมี

อิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานแตขัดแยงกับงานวิจัยของ 

Pannilai Nitirochana (2014 : 45) ประชาชนที่มีเพศตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวม

โดยรวมในทุกดานไมแตกตางกัน อาจกลาวไดวาในปจจุบันผูหญิงมีบทบาทในสังคม ใน

หลายๆ เรื่องเสมอภาคกับผูชายทําใหผูหญิงมีสิทธ์ิ มีเสียงในการแสดงออก ในการมีสวนรวม

มากข้ึนจากในอดีตที่ผานมา 

   2.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Thitima Udomsri (2012 

: 69) พบวาประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Orathai Pratad (2015 : 23) 

พบวา ดานการมีสวนรวมการรับผลประโยชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05อาจกลาวไดวาประชาชนที่มีอายุนอยอาจจะยังไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม ยัง

มองไมออกวาการมีสวนรวมสําคัญเพียงใด ซึ่งตางจากประชาชนที่มีอายุมากกวา ที่มี

ประสบการณในหลายๆ ดาน มองภาพไดกวางกวาและเห็นความสําคัญและความจําเปนของ

การมีสวนรวม ประชาชนที่มีอายุตางกันจึงมีระดับการมีสวนรวมตางกัน 
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   2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Pannilai 

Nitirochana (2014 : 16) พบวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการ

พัฒนาโดยรวมรายดานแตกตางกันและงานวิจัยของ Nuchsara Punrak (2012 : 12) พบวา

ระดับการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกลาวไดวาประชาชนที่ไดรับการศึกษามากกวา 

ยอมเขาใจเรื่องของการมีสวนรวมไดมาก เน่ืองจากในทุกกระบวนการของการศึกษาน้ันตอง

เกิดการมีสวนรวมทุกข้ันตอน จึงทําใหผูที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกวา สามารถเขาใจและ

เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ไดมากกวาผู

ที่มีการศึกษานอย 

   2.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Orathai Pratad (2015 : 

5) พบวาประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ Nuchsara Punrak (2012 : 6) พบวา

ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยรวม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ Pannilai Nitirochana (2014 : 10) พบวา

ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาโดยรวมรายดานแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกลาวไดวาประชาชนที่ตางอาชีพกัน ยอมมีมุมมองและ

ประสบการณที่เกิดจากความเคยชินในการประกอบอาชีพของตนจึงอาจทําใหเกิดความ

แตกตางเรื่องความคิดเห็นในการมีสวนรวม 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการประเมินผล กระตุนใหประชาชน

มีสวนติดตามผลการดําเนินงานของการพัฒนาในชุมชน  

 2. ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในการพัฒนาชุมชน

เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสออกมามีสวนรวม 

 ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ 
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 1. มอบหมายใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมสังเกตการณ และตรวจสอบการ

ทํางานของผูรับจางภายนอกที่มาทํางานพัฒนาในชุมชน เพื่อควบคุมและติดตามการทํางาน

พัฒนาใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. จัดใหมีโครงการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนทุกคนไดมีโอกาสออกมารวมกัน

ดําเนินงาน  

 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 2. ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ใหครบทุก

ชุมชนเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาภาพรวมของการมีสวนรวมในทั้งอําเภอ 

และจังหวัด 

 

องคความรูใหม 

1. ไดองคความรูเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิ

สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

2. ไดทราบผลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

3. ผลการวิจัยสามารถสรางรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชน ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  และสรางรูปแบบการมีสวนรวมของ

ประชาชนของชุมชนอื่นๆ ได 
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