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ทดสอบความแตกตางรายคู หากพบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน มีสวนรวมในระดับ มากเปนอันดับ แรก รองลงมาดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ มีสวนรวมในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานมีสวนรวมในระดับมาก
และด านการมี สว นร วมในการประเมิ นผล มีส วนรว มอยูใ นระดั บ น อย ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 ขอเสนอแนะคือ ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการประเมินผล กระตุนให
ประชาชนมีสวนติดตามผลการดําเนินงานของการพัฒนาในชุมชน และกําหนดนโยบายดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในการพัฒ นาชุมชนเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสออกมามี
สวนรวม
(Least significant difference test)

คําสําคัญ :การมีสวนรวม; 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
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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
รัฐตองสง เสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ ”
ตัด สิน ใจทางการเมือ งการวางแผนพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ และสั ง คม การจั ด ทํา บริก าร
สาธารณะ และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ ดังนั้น จึงเปนหนาที่อันสําคัญของ
ภาครัฐ ในการกระตุน สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการ
พัฒนาประเทศ ตั้งแตระดับหมูบาน ชุมชน จนถึงในระดับชาติ และรัฐตองสงเสริม สนับสนุน
การดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด า นการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพั ฒ นาโดย
1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สัง คม ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และระดับ ทองถิ่น 2) สง เสริม และสนับ สนุน การมีสว นรวมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง
การจัดทําบริการสาธารณะ 3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุก ระดับ ในรูป แบบองคก รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลายหรือรูปแบบอื่น 4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัด
ใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมื องเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุม ชน รวมทั้ง สนับ สนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันใน
ลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชน
ในพื้นที่ และ 5) สงเสริม และใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข รวมทั้ง สง เสริม ให
ประชาชนไดใชสิท ธิเ ลือกตั้ง โดยสุจ ริต และเที่ยงธรรม การมีสวนรวมของประชาชนตาม
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มาตรานี้ ตอ งคํา นึง ถึง สั ดส วนของหญิง และชายที่ใกลเ คียงกัน
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)Wissanu Yokjinda,

2014 : 5(

การมีสวนรวมเปนสิ่ง สําคัญ สําหรับ การดําเนินชีวิตมนุษยบนโลกใบนี้ เพราะ
มนุษ ยอ ยูร วมกัน เปน สัง คมตา งพึ่ ง พาอาศัย กัน และต างตอ งมี บ ทบาทภาระหน าที่ ตอ ง
รับผิดชอบตามวาระโอกาสที่มาถึง บทบาทหนาที่ที่ไดรับจากการยอมรับ บทบาทที่สรางขึ้น
ดวยตนเองเชน การรับหนาที่เปนพอแม เปนหัวหนาครอบครัวเปนผูใหญบาน ผูนําหมูบาน
ประชาชนในหมูบาน ความสําคัญของบทบาทหนาที่การงานตองมีกฎระเบียบ และองคการที่
มั่นคงคอยชวยรับนโยบายใหสอดคลองกับกฎหมายของบานเมือง
ในปจจุบันรัฐบาลตางใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยาง
มาก โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา เริ่มตั้งแต
การมี ส ว นร ว มในการค น ป ญ หา การมี ส ว นร ว มในการวางแผน การมี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และติดตามผล และการมีสวนร วมในการรับ
ผลประโยชน ฯลฯ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนกําลัง เปนกระแสที่ไดรับความสนใจจาก
หนวยงาน และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ผานมาพบวา อุปสรรค และปญหา
ของประชาชนในทองถิ่น ตามหลักการกระจายอํานาจที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชน
ขาดความสนใจหรือขาดการมีสวนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เปนปจจัย ที่
เปนสิ่งจูงใจใหประชาชนในทองถิ่นหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนใน
ลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาที่ตรงเปาหมาย เกิดความชอบ
ธรรมอันนํามาซึ่งประโยชนแก ประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ ยังถือไดวา เปนการเริ่มตน
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการพัฒนาทองถิ่น และชุมชนที่สําคัญอีกดวย
)Phramaha Prakasit Sirimedho, 2013 : 10)

ชุ ม ชนตํ า บลอิ ส าณ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย เป น ชุ ม ชนที่ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลง และไดรับ การพัฒ นาไปอยางรวดเร็ว ทั้ง ทางดานการคมนาคม เศรษฐกิจ
การเมื อง เพราะตั้ ง อยู ติด กั บ เขตชุ ม ชนเมื อ งคื อ เทศบาลเมือ งบุรี รั ม ย เดิ ม เป น ชุม ชน
เกษตรกรรม ทําไร ทํานา ทําสวน คนในชุมชนอยูแบบตางพึ่งพากันและกัน เมื่อความเจริญ
ดานการคมนาคมหรือทางเศรษฐกิจ เชน มีหางสรรสินคา มีหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นในชุมชน
หรือบริเวณใกลเคียง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง อันสงผลกระทบในดานตางๆ แกชุมชนทั้ง
ด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรมประเพณี การดํ า รงชี วิ ต การประกอบอาชี พ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางสวนเลิกทําการเกษตร หันมาเปนลูกจางพนักงาน เปนลูกจาง
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บริษัทเอกชน พนักงานโรงงาน เปนธรรมดาวา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ยอมมีปญหาเกิดขึน้
ตามมา ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม การเมือง ปญหาดานสิ่งแวดลอม
เชน ปญหาขยะ และปญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปญหาเหลานี้ ลวนแลวแตมีผลกระทบใน
การดํารงชีวิตของคนในชุมชนตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย ทั้งสิ้น
ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาวา ประชาชนในชุมชนตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย มีระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนในดานตางๆ คือ 1) ดานการมีสวน
รว มในการตัด สิ นใจ )Decision making) 2) ด านการมี สว นรว มในการดํ าเนิ นงาน
)Implementation) 3) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน )Benefits) และ 4) ดาน
การมีสวนรวมในการประเมินผล )Evaluation) โดยภาพรวม และในแตละดานเปนอยางไร
บาง ผูนําชุมชน ผูบริหารชุมชน และพยาบาลชุมชน ไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขา
มามีสวนรวมใน การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบาง อีกทั้ง มีผล
จากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชนทําใหเกิดผลการพัฒนา
ชุม ชนในดานใดบาง และมีปญ หาอุป สรรค และขอเสนอแนะใด เพื่อปรับ ปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน และชุมชนเพื่อความอยู”
ของประชาชนในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป“เย็นเปนสุข

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒ นาชุม ชน ตําบลอิส าณ
อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
2เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิสาณ .
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร )Population) ประชาชนที่มีรายชื่อในทะเบียนสํามะโนครัวประชากร
พักอาศัยอยูในชุมชน ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 19, ) คน 537Office
of Statistics, Buriram Province, 2017 : 1(
) กลุ ม ตั ว อย า ง Sample) จากจํ า นวนประชาชนที่ มี ร ายชื่ อ ในทะเบี ย น

สํามะโนครัวประชากร พั ก อาศัยอยูในชุม ชน ตําบลอิส าณ อํ าเภอเมื อง จัง หวัดบุรีรัม ย
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จํานวน 19, คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของกลุมประชากร 537ดวยการคํานวณ
จากตารางสําเร็จรูปเครจซี และมอรแกน )Krejcie & Morgan, 1970 : 36( ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุม ตัวอยางจํานวน คน 377 )Kanlaya Vanichbuncha, 2009
: 5 (โดยใชการสุมตัวอยางผูสูงอายุแบบหลายขั้นตอน )Multiple Random Sampling)
คือ ทําการสุม ตัวอยางแบบชั้นภูมิ โดยจําแนกตามรายหมูบาน และสุมตัวอยางประชากรจาก
หมูบาน ดวยวิธีการจับฉลากไดครบตามจํานวน
ชวงเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ .ศ.2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบงแบบสอบถามออกเปน ตอน 2ซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยพัฒนามาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
ตอนที่ แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม 1
) ขอ โดยสอบถาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพ โดยเปน แบบปลายป ด 4Close
ended question) ใหเลือกตอบในชองที่กําหนด
ตอนที่ แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ไดแก 2
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยแตละคําถามจะมีระดับการมีสวนรวม
ระดับ ไดแก มีสวนรวมมากที่สุด มีสวนรวม 4มาก มีสวนรวมนอย และมีสวนรวมนอยที่สุด
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดดําเนินการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เลขที่
จธ.2559/0070 โดยอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวาการศึกษาครั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสมัครใจ
ของกลุมตัวอยาง วาจะยินยอมเขารวมในการทําวิจัยหรือไมก็ได การปฏิเสธไมมีผลตอกลุม
ตัวอยา ง โดยจะใช ร หัส เลขที่ของแบบสอบถามแทน ชื่อ นามสกุล ของกลุม ตัว อยาง ผลการวิจัยจะเปนภาพรวม และนํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น กลุมตัวอยาง
สามารถขอยุติการเขารวมการวิจยั กอนครบกําหนด โดยไมมีผลกระทบอื่นๆ ตอกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงการวิเคราะหออกเปน 3 ขั้นตอน
โดยใชวิธีการประมวลผลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร
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1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และ
ระดับการศึกษา สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ และรอยละ
2. วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนสถิติที่ใชคือ
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละคาความถี่ คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระ 2 กลุมและใชสถิติ One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ตัวแปรอิ ส ระที่มี 3 กลุม ขึ้นไป และหากพบวามีค วามแตกตา งอยา งมีนัย สําคัญ ที่ร ะดั บ
นัยสําคัญ 0.05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการทดสอบของ LSD (Least
significant difference test)

ผลการวิจัย
การมีส วนรวมของประชาชนในการพัฒ นาชุ ม ชนดา นการมีส วนร วมในการ
ตัดสินใจ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ

มาก
ที่สุด

1. มีสวนรวมประชุมเพื่อนําเสนอเรื่องตาง ๆ
17.38
ที่มีความจําเปนในการพัฒนาชุมชน
2. มีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนขัน้ ตอน
22.14
การดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน
3. มีสวนรวมกําหนดแหลงของทรัพยากร
17.65
ที่จะใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน
ภาพรวม

ระดับการมีสวนรวม
มาก
นอย

นอย
ที่สุด

x

SD

แปลความ

38.52

32.91

11.19

2.72

.93

มาก

28.79

37.82

11.25

2.62

.95

มาก

35.45

35.25

11.65

2.49

.89

นอย

2.67.92 มาก

ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒ นาชุม ชน อันดับ แรก ในเรื่องมี สวนรว ม
ประชุมเพื่อนําเสนอเรื่องตางๆ ที่มีความจําเปนในการพัฒนาชุมชน โดยมีการมีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก ( x = 2.72, SD = .93) รองลงมาเรื่องมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอน
การดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.62, SD =
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.95) และเรื่องมีสวนรวมกําหนดแหลงของทรัพยากรที่จะใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน

การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.49, SD = .89) ตามลําดับ
การมีสวนรว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุม ชน ดานการมีสว นรวมในการ
ดําเนินงาน
มีสวนรวมในการดําเนินงาน

1. มีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรม
หรือโครงการเพื่อพัฒนาในชุมชน
2. มีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสิน
เงินทองเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน
3. มีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาในชุมชน
ภาพรวม

มาก
ที่สุด

ระดับการมีสวนรวม
มาก
นอย

นอย
ที่สุด

x

SD

แปลความ

24.25

35.69

28.85

11.21

2.74

.93

มาก

14.38

33.76

37.20

14.66

2.49

.89

นอย

14.39

45.86

25.06

14.69

2.61

.88

มาก

2.61.90 มาก

ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชน อันดับแรก ในเรื่องมีสวนรวมออก
แรงในการทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาในชุมชน โดยมีการมีสวนรวมอยูในระดับมาก
( x = 2.74,SD = .93) รองลงมาเรื่องการมีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาใน
ชุมชนการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.61, SD = .88) และเรื่องการมีสวนรวม
สนับสนุนทรัพยสินเงินทองเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( x =
2.49, SD = .89) ตามลําดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒ นาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน
มีสวนรวมในการรับผลประโยชน

1. มีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรม
พัฒนาที่เกิดขึน้ ในชุมชน
2. ไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
จากการรวมทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน

มาก
ที่สุด

ระดับการมีสวนรวม
มาก
นอย

นอย
ที่สุด

x

SD

แปลความ

21.61

41.74

26.71

9.94

2.95

.93

มาก

14.31

48.37

34.88

8.94

2.81

.87

มาก

ภาพรวม 2.88.90 มาก
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ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชนอันดับแรกในเรื่องการมีสวนรวมรับ
ผลประโยชนจ ากกิจ กรรมพัฒ นาที่เ กิดขึ้นในชุม ชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x =
2.95, SD = .93) รองลงมาเรื่องการไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการรวมทํา
กิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.81, SD = .87) ตามลําดับ
การมีส วนรว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชน ดานการมี สว นร วมในการ
ประเมินผล
มีสวนรวมในการประเมินผล

1. มีสวนรวมสังเกตการณการทํางาน
ของผูรับจางภายนอกที่มาทํางานพัฒนา
ในชุมชน
2. มีสวนติดตามผลการดําเนินงานของ
การพัฒนาในชุมชน

มาก
ที่สุด

ระดับการมีสวนรวม
มาก
นอย

นอย
ที่สุด

x

SD

แปลความ

12.29

36.47

28.60

22.64

2.49

.96

นอย

15.11

28.99

32.21

23.69

2.46

.91

นอย

ภาพรวม

2.47 .93 นอย

ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชนอันดับ แรก ในเรื่องการมีสวนรวม
สังเกตการณ การทํางานของผูรับจางภายนอกที่มาทํางานพัฒนาในชุมชน การมีสวนรวมอยู
ในระดับนอย( x = 2.49, SD = .96)รองลงมาเรื่องการมีสวนติดตามผลการดําเนินงานของ
การพัฒนาในชุมชนการมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.46, SD = .91)ตามลําดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมรายดาน
การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชน
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
3. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล

x

SD

แปลความ

2.67
2.61
2.88
2.47

.92
.90
.90
.93

มาก
มาก
มาก
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. ผลการศึก ษาการมี สวนรว มของประชาชนในการพัฒ นาชุม ชนพบวาโดย
ภาพรวมระดั บ ของการมีส ว นรว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชน อยู ใ นระดับ มาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ Kamol Khemnachit (2014 : 23) พบวาปจจัยที่มีผลตอการมี
ส ว นร ว มของประชาชน ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Jiraphong Bamrungphan (2015 : 115-132) พบวาผูนําชุมชนมี สวนรวมในการรับ รู
ปญหาในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ Somkid Srising (2015 : 115-132)
พบวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งอาจกลาวไดวาในทุกโครงการของการพัฒนาชุมชนนั้น ประชาชนที่อยูในชุมชน
ทุกคนยอมมีสวนไดรับผลประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งโครงการทุกโครงการ
พัฒนานั้นยอมสงผลใหชีวิตความเปนของประชาชนดีขึ้นดวย จึงทําใหระดับการประเมินผล
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนออกมาในระดับมาก ผูวิจัยอภิปรายเปนราย
ดานได ดังนี้
1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในระดับมาก ซึ่งอาจ
กลาวไดวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีระดับอยูในระดับมากเนื่องจากประชาชนไดมีสวน
รวมประชุม เพื่อนําเสนอเรื่องตางๆ ที่มีความจําเปนในการพัฒ นามีสวนในการตัดสินใจ
วางแผนขั้นตอนการดําเนินงานของกิจกรรม และมีสวนรวมกําหนดแหลงของทรัพยากรที่จะ
ใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน
1.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในระดับมาก ซึ่ง
อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในการดําเนินงานมีระดับอยูในระดับมากเนื่องจากประชาชนมี
สวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสินเงิน
ทองเพื่อใชในการทํากิจกรรม และมีสวนรวมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรม
พัฒนาชุมชน
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1.3 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในระดับมาก
ซึ่ง อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมีร ะดับอยูในระดับมากเนื่องจาก
ประชาชนมีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรมโครงการพัฒนาตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการรวมทํากิจกรรมโครงการพัฒนา
1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในระดับนอย ซึ่ง
อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในการประเมินผลมีระดับอยูในระดับนอยเนื่องจากประชาชนยัง
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
อิท ธิ พ ลต อ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น งานแต ขั ด แย ง กั บ งานวิ จั ย ของ
Pannilai Nitirochana (2014 : 45) ประชาชนที่มีเพศตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวม
โดยรวมในทุกดานไมแตกตางกัน อาจกลาวไดวาในปจ จุบันผูห ญิง มีบ ทบาทในสังคม ใน
หลายๆ เรื่องเสมอภาคกับผูชายทําใหผูหญิงมีสิทธิ์ มีเสียงในการแสดงออก ในการมีสวนรวม
มากขึ้นจากในอดีตที่ผานมา
2.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒ นาชุมชน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Thitima Udomsri (2012
: 69) พบวาประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Orathai Pratad (2015 : 23)
พบวา ดานการมีสวนรวมการรับผลประโยชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05อาจกลาวไดวาประชาชนที่มีอายุนอยอาจจะยังไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม ยัง
มองไมอ อกวา การมี สว นร วมสํา คัญ เพี ยงใด ซึ่ ง ต างจากประชาชนที่มี อายุม ากกว า ที่ มี
ประสบการณในหลายๆ ดาน มองภาพไดกวางกวาและเห็นความสําคัญและความจําเปนของ
การมีสวนรวม ประชาชนที่มีอายุตางกันจึงมีระดับการมีสวนรวมตางกัน
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2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 สอดคลองกับ งานวิจัยของ Pannilai
Nitirochana (2014 : 16) พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสว นรวมในการ
พัฒนาโดยรวมรายดานแตกตางกันและงานวิจัยของ Nuchsara Punrak (2012 : 12) พบวา
ระดับการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกลาวไดวาประชาชนที่ไดรับการศึกษามากกวา
ยอมเขาใจเรื่องของการมีสวนรวมไดมาก เนื่องจากในทุกกระบวนการของการศึกษานั้นตอง
เกิดการมีสวนรวมทุกขั้นตอน จึงทําใหผูที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกวา สามารถเขาใจและ
เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ไดมากกวาผู
ที่มีการศึกษานอย
2.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Orathai Pratad (2015 :
5) พบวาประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นแตกตางกัน 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
ประสบการณที่เ กิดจากความเคยชินในการประกอบอาชีพของตนจึง อาจทําใหเ กิดความ
แตกตางเรื่องความคิดเห็นในการมีสวนรวม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการประเมินผล กระตุนใหประชาชน
มีสวนติดตามผลการดําเนินงานของการพัฒนาในชุมชน
2. ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในการพัฒนาชุมชน
เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสออกมามีสวนรวม
ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ
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1. มอบหมายใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมสังเกตการณ และตรวจสอบการ
ทํางานของผูรับจางภายนอกที่มาทํางานพัฒนาในชุมชน เพื่อควบคุมและติดตามการทํางาน
พัฒนาใหไดประสิทธิภาพสูงสุด
2. จัดใหมีโ ครงการพัฒนาชุม ชนที่ป ระชาชนทุก คนไดมีโ อกาสออกมารวมกัน
ดําเนินงาน
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพ
2. ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ใหครบทุก
ชุมชนเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาภาพรวมของการมีสวนรวมในทั้ง อําเภอ
และจังหวัด

องคความรูใหม
1. ไดองคความรูเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
2. ไดท ราบผลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
3. ผลการวิจัยสามารถสรางรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุม ชน ตํ าบลอิ ส าณ อํา เภอเมือ ง จัง หวั ดบุ รีรั ม ย และสร างรูป แบบการมีส วนรว มของ
ประชาชนของชุมชนอื่นๆ ได
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