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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลหลักหก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3) เสนอแนวทางการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งด าเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 393 คน ที่เลือกจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี     
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ 
และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในเขตเทศบาลต าบลหลักหก
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับสูงสุด 
(X  = 3.57, S.D. = 0.80) รองลงมา ได้แก ่การมีส่วนร่วมในการน าแผนไปปฏบิัติ (X  = 3.44, S.D. = 0.77) 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X  = 3.42, S.D. = 0.78) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (X  = 3.26, 
S.D. = 0.83) ตามล าดับ 
 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลหลักหก ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่น (r = 0.84) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน (r = 0.82) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (r = 0.78) และด้านแรงจูงใจ 
(r = 0.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3) แนวทางการปรับปรุงที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี            
ของเทศบาลต าบลหลักหกประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ 4 ประการคือ (1) เทศบาลต าบลหลักหก 
ควรเสนอนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนรับรู้อยู่เสมอและปรับให้ตรง
ตามความต้องการของประชาชน (2) เทศบาลต าบลหลักหกควรเสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน / หมู่บ้านของตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการจัดท ารางวัล
ประกาศเกียรติคุณแจกในโอกาสอันควร (3) เทศบาลต าบลหลักหกควรศึกษาถึงกลยุทธ์ของการบริหารงาน
ภายใต้เงื่อนไขของความแตกต่างของคนในชุมชน ตั้งแต่ความแตกต่างของสังคมในชุมชนและบริบท
โดยรอบพ้ืนที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุดและลดปัญหาที่เป็นผลกระทบของการพัฒนา
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) เทศบาลต าบลหลักหกควรระดมทรัพยากรด้านบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานมาร่วมงานพัฒนาและปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีเป้าหมายไปในทาง
เดียวกันและจัดให้เป็น “องค์กรแห่งการจัดการความรู้” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมาย
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี    
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of public 
participation in formulating the 3-year development plan of Lakhok subdistrict 
municipality, Muang district, Pathum Thani province, 2) study the factors relating to 
public participation in formulating the 3-year development plan, and 3) propose 
appropriate guidelines for improving the public’s participation in formulating the 3-year 
development plan. This research was conducted by studying a sample of 393 
respondents who were selected from all of the people living in the area of Lakhok 
subdistrict municipality, Muang district, Pathum Thani province. They were selected 
using the stratified random sampling technique. The sample size was obtained by 
calculations done using Taro Yamane’s formula. A questionnaire was used as the research 
tool to collect the data which were analyzed by the statistics of percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The research results were as follows: 

1) The level of public participation in formulating the 3-year development 
plan of Lakhok subdistrict municipality, was, overall, at a moderate level. Considering 
each individual aspect, it was found that the aspect of evaluation participation was the 
highest (X  = 3.57, S.D. = 0.80), followed by the aspects of planning implementation 
(X  = 3.44, S.D. = 0.77), participation in decision (X  = 3.42, S.D. = 0.78) and interest 
received (X  = 3.26, S.D. = 0.83), respectively. 

2) The study of the factors revealed that the aspects of local leader 
participation (r = 0.84), knowing and understanding the people (r = 0.82), information 
perception (r = 0.78) and incentives (r = 0.69) all had positive relationships with the 
people’s participation in formulating the 3-year development plan of Lakhok Sub 
district municipality at the statistical significance level of 0.01. 

3) The proposed guidelines for improving the public’s participation in 
formulating the 3-year development plan consisted of 4 principle measures: (1) the 
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municipality should present the development policies to the people regularly in 
order to ensure they have the correct perception. It should also be adjusted at the 
people’s request, (2) the municipality should create more incentives for the people to 
want sustainable development, (3) the municipality should study the management 
under the diversified communities and the environment aspect more to get the 
highest efficiency possible and to reduce the undesired impacts of development, 
and (4) the municipality should recruit qualified personnel to join the development 
efforts, and they should enhance the people’s mindset so they share a common 
goal with the management organization in order to reach the set objectives in 
personnel development and organizational development and be a more qualified 
learning organization. 
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