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 บทคัดยอ  
 

การศึกษาเร่ืองการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลตําบล
องครักษ อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)ระดับการจัดทําแผนชุมชน
แบบมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลตําบลองครักษ อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก และ 3) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชน
ในเทศบาลตําบลองครักษ อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก กลุมตัวอยาง 331 คน โดยใชสูตร
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ทําการกําหนดสัดสวน
กลุมตัวอยางตามจํานวนครัวเรือน แลวทําการสุมอยางงาย ดวยวิธีลงพื้นท่ี โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันท่ี .947 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก แจกแจงความถ่ี คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไควสแควร  ผลการศึกษาพบวา 

1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาท่ีอยูในชุมชน ไมมีความสัมพันธกับการ
จัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลตําบลองครักษ อําเภอ
องครักษ  จังหวัดนครนายก 

 2. ผลการทดสอบปจจัย พบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับ การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวน
รวมของประชาชนในเทศบาลตําบลองครักษ อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
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คําสําคัญ  : แผนชุมชน การมสีวนรวม 
 

ABSTRACT 
 

 A study of community participation plan in Ongkharak Subdistrict Municipality, 
Ongkharak District, Nakhonnayok Province, aims to study 1) level of community participation 
plan in Ongkharak Subdistrict Municipality, Ongkharak District, Nakhonnayok Province and 3) 
to study the relationship between personal factors and community participation plan in Ongkharak 
Subdistrict Municipality. The sample size was 331 persons using Taro Yamane's sample size 
formula at 95% confidence level, then simple random by the way. The questionnaire was used as 
a tool to collect data. The reliability of the data is .947. The statistic was percentage distribution, 
percentage, standard deviation.  The results showed that : 
 1. Sex, age, education, income, length of stay in the community, there was no 
correlation with the community participation plan in Ongkharak Subdistrict Municipality. 
 2. The test results show that the occupation was related to community participation plan  
in Ongkharak Subdistrict Municipality. 
  
Keywords :  community participation plan 
 

     บทนํา 
 

การแกไขปญหาความยากจนท่ีผานมา ท้ังของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคประชาสังคม รวมท้ังชุมชนเอง มุงเนนใหชุมชนเปนศูนยกลางของการแกปญหา โดยการ
แกปญหาไดเร่ิมตนจากการใหคนในชุมชนคนหาขอมูลในชุมชนแลวนํามาวิเคราะหองคประกอบ
ตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและความยากจนของคนในชุมชน เพื่อรวมกันกําหนดแนว
ทางแกไขกันเอง แนวทางดังกลาว คือ การจัดทําแผนชุมชนโดยชุมชนและเพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชนและเอาชนะความยากจน เพราะชุมชนในทองถ่ินถือไดวาเปนองคกรท่ีมีความสําคัญในการ
พัฒนาตนเองเปนอยางยิ่ง  แผนชุมชนจึงเปนกลไกท่ีชาวบานหรือคนในชุมชนรวมกันกําหนดชีวิต
และความเปนอยูในอนาคต รวมท้ังหาวิธีแกไขปญหาท่ีคนเองประสบอยูในปจจุบัน เปนผลผลิต
ของการเรียนรูชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนของตนเอง ใหเปนไปตามท่ี
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ตองการและสามารถแกปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดรวมกันคิด รวมกัน
กําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก 
ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินเปน
หลัก ซ่ึงบางกิจกรรมท่ีชุมชนไมสามารถทําไดเอง ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกไดโดยชุมชนเสนอแผนเพ่ือบรรจุเปนแผนของชุมชนๆจึงมีช่ือเรียกแตกตางกันตามความ
เขาใจของแตละทองถ่ิน อาทิ แผนแมบทชุมชน แผนชุมชนพ่ึงตนเอง แผนชีวิต เปนตน (การจัดทํา
แผนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน.2559) 

 การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความสําคัญตอการจัดทําแผนชุมชนนี้เปนอยางมาก คือ 
ชวยใหประชาชนรูสึกยอมรับและเปนเจาของชุมชนมากข้ึน โดยท่ีเทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก ท่ีผานมาทางชุมชนไดรางและทบทวนแผนชุมชนท่ีมีอยูท่ีมีอยูเดิม
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายอยูดีมีสุขระดับอําเภอและจังหวัด ผลสรุปขอมูลปญหา สาเหตุและ
แนวทางแกไข อยางไรก็ตามในการรวมกันทําประชาคมและทําแผนชุมชนท่ีผานมาพบวาโดย
ภาพรวมแลวมีบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีมีประสบการณและขีดความสามารถในการแสดงออกจํานวนนอย
ในการเสนอปญหาและแนวทางตางๆ กระบวนการพัฒนาชุมชนดังกลาวนี้ จึงเปนรูปแบบของการ
รอการสนับสนุนงบประมาณเพียงอยางเดียว แนวทางการพัฒนาชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพจึงควรท่ีจะ
มีการจัดทําแผนชุมชนโดยใหประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุด มีความรูสึกเปนเจาของ มีการระดม
ทรัพยากร ใหความชวยเหลือและยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน อันจะเปนวิธีการที่ดีสําหรับการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชุมชนไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจดัทําแผนชุมชน 
 2. เพื่อศึกษาระดับปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชน 

ขอบเขตของการศึกษา 
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษา การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอ
องครักษ  จังหวัดนครนายก โดยมีขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาบริบท  ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน ระดับปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
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จัดทําแผนชุมชนความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชน 
2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1  ประชากร คือ หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนหัวหนาครัวเรือนท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก จํานวน 2,400 คน 

2.2  กลุมตัวอยาง ไดแก  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก  จํานวน 331 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครทซ่ีและมอรแกน 
จากนั้นกําหนดสัดสวนและสุมอยางงายโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดมาเพื่อใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยาง
ตามขนาดท่ีกําหนด 
3.  ขอบเขตของตัวแปร  
 3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent variable)ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ รายไดและระยะเวลาท่ีอยูในชุมชน 
 3.2  ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ  ระดับ การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายกใน 5 ดาน ซ่ึงผูศึกษาได
ศึกษาจากกรอบแนวคิดการจัดทําแผนชุมชน (คูมือการจัดทําแผนชุมชนและแนวทางการใหการ
สนับสนุนตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข. 2550) ไดแก 

1.1 ดานการวิเคราะหสถานการณชุมชน 
1.2 ดานการเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนชุมชน 
1.3 ดานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 
1.4 ดานบุคลากร 
1.5 ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 
 
แนวคิดเก่ียวกับแผนชุมชน 
แผนชุมชน คือ ผลของการจัดการบริหารจัดการใหชุมชน เรียนรู จนสามารถกําหนด

เปาหมายดวยกระบวนการมีสวนรวมของคนท้ังระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อใหคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนในอนาคต โดยกําหนดกําหนดเปนกิจกรรมโครงการ ในลักษณะท่ีชุมชนทําไดเองทันที ดวย
ความสามารถและศักยภาพของชุมชน หรืออาศัยความสามารถรวมกันกับหนวยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ
ในการดําเนินการรวมกัน หรือยกใหเปนภาระของหนวยงานภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการใน
กิจกรรมโครงการที่เกินขีดความสามารถของชุมชน เปนผลของการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหา
ของชุมชนสูจุดมุงหมายของการเปนชุมชนเขมแข็ง อยูเย็น เปนสุข  
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ความสําคัญของแผนชุมชน 
1. แผนชุมชน เปนการสะทอนปญหา ความตองการของชุมชนจากลางข้ึนสูบน (จาก

หมูบานสูจังหวัด) หรือเปนลักษณะ Bottom Up 
2. แผนชุมชน เปนเคร่ืองวัดความเขมแข็งของชุมชน 
3. แผนชุมชน เปนรากแกวของการแกปญหาชุมชน 
4.แผนชุมชน เปนโอกาสในการแสดงศักยภาพ โดยไดใชกระบวนการทํางานภายใต

หลักการวิธีการพัฒนาชุมชน 
5. แผนชุมชน เปนเคร่ืองมือในการสราง วาระชุมชน ปลุกกระแสใหชุมชนต่ืนตัวเพื่อ

พัฒนาตนเอง 
 

เปาหมายของการจัดกระบวนการแผนชุมชน 
เพื่อสรางเสริมใหคนใชชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและชุมชนไดซ่ึง

มีข้ันตอนสําหรับการทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน มีลักษณะ รายละเอียดโครงการ 
กิจกรรมท่ีชุมชนปฏิบัติไดดวยความสามารถและศักยภาพของชุมชนเอง โดยพ่ึงพาภายนอกใหนอย
ที่สุด มีหลักมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีกําหนด คือ ชุมชนพ่ึงตนเองได
อยางยั่งยืน หรือแมกระท่ังสามารถนําเสนอแผนตอหนวยงานและรับการสนับสนุนงบประมาณ 
วิชาการหรือเร่ืองอ่ืนใดในสวนท่ีเกินความสามารถของชุมชน เพื่อใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

    วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ประชากรในการศึกษา  คือ หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนหัวหนาครัวเรือนท้ังหมดในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก จํานวน 2,400 คน 

 กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลองครักษ อําเภอองครักษ 
จังหวดันครนายก  จํานวน 331 คน  ซ่ึงผูวิจยักําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซ่ีและมอร
แกน จากนัน้ทําการสุมตัวอยางแบบงายเพือ่ใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางตามขนาดท่ีกําหนด 

 
เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 
            เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามซ่ึงไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ 
Liket  ซ่ึงแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check list)  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนใน
เทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา(Rating Scale) ใน 5   ดาน คือ ดานการวิเคราะหสถานการณชุมชน  ดานการเตรียมความพรอม
ในการจัดทําแผนชุมชน  ดานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน  ดานบุคลากร  และดานงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาคนควาวิเคราะหโดยใชสถิติบรรยาย  ดังนี้ 
    1. คารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามตอนท่ี  1 

       2.  คาเฉล่ีย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ X   
        3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เขียนแทนดวยสัญลักษณ  S.D.   

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1)  ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชมุชน 
    โดยภาพรวมระดับการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนเม่ือพิจารณาราย

ดานพบวา สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน ดานการวิเคราะหสถานการณ พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับ 
3.39 อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
พื้นฐานของชุมชนท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําแผนชุมชนมากท่ีสุด และรองลงมามีสวนรวมใน
การรับทราบคําช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน และสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา สาเหตุ อุปสรรคหรือขอจํากัดชุมชน ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ีย 3.54, 3.48, 3.39 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตาราง 1 

 
ตาราง  1  การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอ

องครักษ  จังหวัดนครนายก โดยรวม 

การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนใน
เทศบาลตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จงัหวัด

นครนายก
  S.D. 

ระดับ 
การมีสวนรวม

1. ดานการวิเคราะหสถานการณชุมชน 3.39 0.56 ปานกลาง 
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2. ดานการเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนชุมชน 3.86 0.63 มาก 

3. ดานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 3.61 0.52 มาก 

4. ดานบุคลากร 4.12 0.66 มาก 

5. ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 3.85 0.62 มาก 

โดยรวม 3.76 0.59 มาก 

 
จากตาราง  1  พบวา การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลตําบล

องครักษ  อําเภอองครักษ  จงัหวัดนครนายก  โดยรวม อยูในระดบัมาก  (  = 3.76)  ดังรายละเอียด 
ในตาราง 1 

 
ผลการศึกษาระดับปญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนชุมชน  
ในการจัดทําแผนชุมชน พบวา มีระดับปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.84 ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 
ตาราง  2  ระดับปญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนชุมชน แยกเปนรายดาน   

ระดับปญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนชุมชน   S.D. 
ระดับ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

 ดานการวิเคราะหสถานการณชุมชน   3.39 0.56 ปานกลาง 
 ดานการตัดสินใจวางแผนชุมชน  3.86 0 .63 มาก 
 ดานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 3.61 0.52 มาก 
ดานบุคลากร 4.12 0.66 มาก 
ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 3.85 0.62 มาก 

จากตาราง 2 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา  ดานการวิเคราะหสถานการณชุมชน  อยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.90 ดานการตัดสินใจวางแผนชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.86 ดาน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.61 ดานบุคลากร ยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 4.12  ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.85 

 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก การประกอบอาชีพ มีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สวนเพศ อายุ 
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ดานการเตรียม
ความพรอมในการ
จัดทําแผนชุมชน

ดานกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชน

ดานบุคลากร
ดานงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในชุมชน ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 
      สรุปองคความรูจากการศึกษา 
 
จากการศึกษาเร่ือง การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลตําบล

องครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก ทําใหผูวิจัยไดรับความรูจากการศึกษาซ่ึงสามารถนํามา
สรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
ความสําเร็จของการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 

ของประชาชนในเทศบาลตําบลองครักษอยูระดับมาก 4 ดาน 
 
 

 
       
 
 
 

 
 



9 
 

 
การอภิปรายผล 

 
       จากผลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลตําบลองครักษ  

อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายกโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 
ประชาชนสวนใหญยังไม มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนชุมชนและวิทยากรขาด
ประสบการณ สวนใหญใชวิทยากรกระบวนการท่ีคัดเลือกจากคนในชุมชน ซ่ึงอาจมีความรูและ
ประสบการณยังไมเพียงพอตอการขับเคล่ือนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน จึงทําใหการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนอยูในระดับปานกลางผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัย
ของศรีดา ธรรมานุชิต (2558) การทําประชาพิจัยเพื่อการจัดทําแผนแมบทชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สงขลา พบวาประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบทชุมชนอยูในระดับปานกลาง การมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนรายดาน ดานการวิเคราะหสถานการณชุมชน อยูใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องมาจากข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหสถานการณชุมชนนั้นเปนกระบวน
การณวิเคราะหแยกแยะ การหาความสําคัญของขอมูลในมิติตางๆ และหาขอสรุปของขอมูลชุมชน 
ซ่ึงประชาชนอาจไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการดังกลาวท่ีเพียงพอ จึงทําใหมีผลตอการ
แสดงออก และการแสดงความคิดเห็นอยางมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหสถานการณ
ชุมชนอยูในระดับกลาง 

ระดับปญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องมาจากยังไมมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมตอการจัดทําแผนชุมชน ตลอดจนระยะเวลาท่ีแนนอนในการ
จัดทําแผน รวมท้ังขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบกอนการทําแผน ตลอดจนประชาชน
ในชุมชนยังไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีเพียงพอ จึงเปนปญหา
อุปสรรคตอการเตรียมความพรอมและการเขารวมดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการจัดทําแผน
ชุมชนไดอยางถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ สายพิณ ศิริพัฒนา (2558) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
สภาพและปญหากระบวนการจัดทําแผนชุมชน กรณีศึกษา : เขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ระดับปญหาในดานการศึกษาสภาพ/วิเคราะหสํารวจขอมูลชุมชน 
และดานกําหนดแผนชุมชน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานแยกความเห็นพบวา มีระดับ
ปญหาในการปฏิบัติมาก คือ การนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพสํารวจขอมูลชุมชนไปใชในการ
กําหนดแผนชุมชน การจัดทํายุทธศาสตรการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดเปาหมายและการ
ลงคะแนนคัดเลือกโครงการตามลําดับความสําคัญของปญหา 3) ดานบุคลากร มีระดับปญหา
อุปสรรคตอการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน อยูในระดับสูง ท้ังนี้เนื่องมาจากวิทยากร
กระบวนการยังขาดเทคนิค และทักษะในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน ท่ีจะทําใหประชาชนไดมี
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โอกาสเขามารวมมากท่ีสุดทุกข้ันตอน 4) ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ มีระดับปญหาอุปสรรค
ตอการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนอยูในระดับมาก  
 
ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชน พบวา 

1.  ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาที่อยูในชุมชน ไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูชายจะ
มีการแสดงออกทางการเมืองไดดีกวาผูหญิง และใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการประชุม 
การแสดงความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือในประเด็นตางๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ในกลุมอายุระหวาง 30 -40 ป และ 41 -50 ป ซ่ึงเปนชวงวัยทํางานและมีประสบการณความรู
ตางๆที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาชุมชน ตองการใหชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน จึงมีสัดสวนของการมีสวนรวมมากกวาในกลุมอายุอ่ืนๆ และอาจเปนกลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่า สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ซ่ึงประชาชนเหลานี้จะอาศัยอยูในชุมชนมาเปน
ระยะเวลานาน และพ่ึงพาการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานตางๆของชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพ 
จึงเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมการวางแผนพัฒนาชุมชนมากกวากลุมท่ีมีการศึกษาสูง 
ฐานะดี มีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชา  คําปราศรัย 
(2558) เร่ืองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินของประชาชน กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
พบวา อายุ เพศและการศึกษา ท่ีแตกตางกันทําใหการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ินของประชาชนแตกตางกัน  

2.  ผลการทดสอบปจจัย พบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนชุมชน ท้ังนี้เนื่องจาก การจัดทําแผนชุมชนเปนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ทุกคนในชุมชน ในการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวมแกไขปญหา เพื่อกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาชุมชนดานตางๆ ตามแนวคิดการจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน(2559)  กลาววา แผน
ชุมชนเปนกลไกท่ีชาวบานหรือคนในชุมชนรวมกันกําหนดชีวิตและความเปนอยูในอนาคต รวมท้ัง
หาวิธีแกไขปญหาท่ีคนเองประสบอยูในปจจุบัน เปนผลผลิตของการเรียนรูชุมชนเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนของตนเอง ใหเปนไปตามท่ีตองการและสามารถแกปญหาท่ีชุมชน
เผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดรวมกันคิด รวมกันกําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ
ปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก 
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ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. หนวยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทําแผนชุมชน ควรท่ีจะ
คํานึงถึงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกชุมชน ท้ังในดานกระบวนการมีสวนรวม และ
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน โดยการจัดกิจกรรมการสงเสริมความรูความเขาใจท่ีถูกตอง พัฒนา
ศักยภาพวิทยากรกระบวนการในชุมชน และสงทีมชวยเหลือในการจัดทําแผนชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังควรใหการสนับสนุนจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการท่ีเพียงพอและรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมทั้งการสนับสนุนดานส่ือ และวัสดุอุปกรณท่ีมีความ
จําเปนตอการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. การจัดทําแผนชุมชนในแตละหมูบาน ควรคํานึงถึงการเตรียมความพรอมของชุมชนทุก
ดานกอนการจัดทําแผนชุมชน ควรมีการชี้แจงประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจแกประชาชน
อยางตอเนื่อง กําหนดเวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความสะดวกตอการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนใหมากยิ่งข้ึน  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนระหวางชุมชน
เมือง และชุมชนชนบท เปนตน 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน 
3. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในเชิงคุณภาพ โดยใชแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสรางประกอบการสังเกตหรือการสังเกตแบบมีสวนรวม 
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