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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
และ 3) หาแนวทางในการพัฒนาโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากประชาชนจ านวน 193 คน ส าหรับเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า (1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง โดยรวมอยู่ระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง พบว่าด้านอายุที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐโดยรวมไม่ต่างกัน ส่วนด้านเพศ ระดับการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐแตกต่างกัน (3) แนวทางในการพัฒนาโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดง
ไม้แดง ควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงคนในชุมชน ภาครัฐควรเป็นหลักในการประสานและอ านวยความสะดวก การให้ค่าตอบแทน สร้าง
ความเปน็ธรรมและโอกาสเท่าเทียมที่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการ  และควรสร้างกลไกที่ให้ประชาชนมีส่วนเข้ามาตรวจสอบโครงการ
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบโครงการได้ 
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประชารัฐ, หมู่บ้านดงไม้แดง, กาญจนบุร ี
 
 

Abstract 
  The objectives of this research are: 1) to study the participation of people in Public-Private Collaborative Projects; 2) 
to compare the level of the participation of people in Public-Private Collaborative Projects, classified by personal factors, 
and 3) to find some guidelines for development of the Public-Private Collaborative Projects of Dongmaidaeng Village, 
Amphoe Thamuang, Kanchanaburi Province. The Mixed research was used. It employed the quantitative research by using 
the questionnaires to collect data from 193 people. The qualitative research was applied by using interview with 
persons involved in the projects. The finding revealed that (1) the overall participation of people in Public- Private 
Collaborative Projects is at the high level. (2) It was found that age had no significant differences. While the gender, level of 
education, and monthly income had significant differences. (3) Guidelines for Development of people participation in Public-
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Private Collaborative Projects demonstrated as follows: there should be public relations media used to reach out to 
people in the community, the government should be the mainstay of coordinating and facilitating the people to 
participate, it should have incentives for people to participate, it should create fairness and equal opportunity for 
people to benefit from the project, and it should have a system of giving people the opportunity to participate in the 
project examination from start to finish. In addition, it should disclose the necessary information that enables people to 
check the transparency of the project. 
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บทน า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพื้นฐานส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเห็นได้ในมาตรา 56 (1) ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพื้นที่สาธารณะ
ส าหรับการท ากิจกรรม โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และตามมาตรา 57 (2) ที่ก าหนดให้รัฐ
ต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต้องให้ประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์ด้วย รวมทั้ง มาตรา 78 ที่ก าหนดให้รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง
และการอื่น  ๆที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญที่รัฐบาลต้องด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์“ประชารัฐ”เป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจหรือภาครัฐ มาใช้ โดยมี
ความคิดพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ”เป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”นั้น ประกอบด้วย 2 
ยุทธศาสตร์ย่อย อันได้แก่ 1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย“รัฐ” หรือรัฐบาล จะเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน และเปิด
ช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการ
บริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ  และ 2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือการท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่เช่ือมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของ
รัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมเช่นที่ผ่านมา (สภาผู้แทนราษฎร, 2561) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้นโยบายประชารัฐประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นเพราะจะท าให้เราทราบว่าการด าเนินการโครงการประชารัฐ
หรือโครงการความรว่มมือระหว่างภาครฐัและประชาชนที่ด าเนินการไปแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่อย่างไรอันจะไปสู่
พัฒนาปรับปรุงและวางแผนต่อไป นอกจากนั้นการศึกษานี้จะเป็นองค์รู้ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
อื่นๆที่มุ่งเน้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการส ารวจข้อมูลชุมชนเบื้องต้นพบว่าหมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่า
ล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ โดยมี
เหตุผลสนับสนุน ได้แก่ มีจ านวนครัวเรอืน 232 ครัวเรือน เพียงพอที่จะใช้เป็นกลุม่ตัวอยา่งในการวิจัยทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพได้ 
ประเด็นถัดมาคือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ  มีการด าเนินการตามโครงการ
ประชารัฐ อาทิ การได้รับเงินสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อหมู่บ้านสามารถน าไปด าเนินการตามความต้องการของหมู่บ้าน 
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นอกจากนั้นยังมีการโครงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบอื่นๆ และมีกระบวนการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆครบถ้วนตามที่ผู้วิจัยศึกษา 
ประเด็นถัดมาคือคนในชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตามเป้าหมายได้ทั้งดา้นการเรียนรู้และการศึกษา  เนื่องจากอยู่ใกล้สถานศึกษา
ภาคบังคับและระดับอุดมศึกษา  คนในชุมชนสามารถไดร้ับการรักษาจากสถานพยาบาลได้รวดเร็วเพราะอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านและใกล้
อ าเภอเมือง นอกจากนี้คนในชุมชนยังสามารถติดตามข่าวสารในหมู่บ้านและข่าวสารต่างๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและสื่อต่างๆ   

จากความส าคัญและเหตุผลดังที่กล่าวมา อีกทั้งยังไม่มีผู้ท าวิจัยในเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะท าวิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจะได้
ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐ อีกทั้งหาแนวทางที่จะพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขและส่งเสริมโครงการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรีจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และ  
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

สมมติฐานการวิจัย  
ลักษณะเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดงที่แตกต่างกันจะมี

ส่วนร่วมในโครงการประชารัฐแตกต่างกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตด้านประชากร จ านวนครัวเรือนหมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การมีส่วนร่วมของประชาชน ใช้แนวคิดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากนักคิด

ประกอบด้วย องค์การอนามัยโลกและยูนิเชฟ  
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยด าเนินงานวิจัย ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561 
4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะหมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมที่ก าหนดตัวแปรหลักด้านการมีส่วนร่วมโดยได้ท าการสังเคราะห์จากนักคิดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 
WHO and UNICEF (1978) ได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. 

การวางแผนประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจัดอันดับความส าคัญตั้งเป้าหมายก าหนดการใช้ทรัพยากรก าหนดวิธี
ติดตามประเมินผล  2. การด าเนิน งานประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน การบริหารการใช้ทรัพยากร และมีความ
รับผิดชอบในการควบคุมจัดสรรทางการเงิน  3. การใช้ประโยชน์ประชาชน ต้องน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่ง
เป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งพาตนเองและการควบคุมทางสังคม และ 4. การได้รับประโยชน์ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่าย
ผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน 

Fornaroff (1980) เสนอว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนการมีส่วนร่วมดังนี้ 
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1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนการตดิตามประเมินผล  2. 
การด าเนินงาน  3. การใช้บริการจากโครงการ  4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

Cohen, & Uphoff (1980) ได้แบ่งชนิดการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจประกอบ 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ เริ่มด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 2. 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารและการประสานความร่วมมือ  3. การมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผล ประโยชน์ในด้านวัตถุ ผลประโยชน์ด้านสงัคมและผลประ โยชน์ส่วนบุคคล  4. การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล คือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ เริ่มขั้นวางแผน ระบุปัญหาและความ
ต้องการ ขั้นปฏิบัติการประเมินผลและบารุงรักษา  

อคิน รพีพัฒน์ (2547) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1. การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ตลอดจนแนวทางแก้ไข 2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตาม
แผน 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผน หมายถึงการมีส่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ ร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการ

ด าเนินงานของกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน และร่วมก าหนดการใช้ทรัพยากรแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ 
2. ด้านการด าเนินการ หมายถึงการที่ประชาชนได้ร่วมกันออกแรงในการท ากิจกรรมโครงการ ร่วมสนับสนุนทรัพย์สิน

เงินทอง หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการท ากิจกรรม 
3. ด้านการรับผลประโยชน์ หมายถึง การที่ได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆจากกิจกรรมโครงการประชารัฐ  
4. ด้านการประเมินผล หมายถึงการมีส่วนเข้าไปสังเกตการณ์การท างานของผู้รับจ้างที่มาท างานพัฒนาในชุมชน และมี

ส่วนในการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการประชารัฐ 
 

กรอบความคิดในการวิจัย 
          การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพต่อไปนี ้

 
ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นการวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
1. เชิงปริมาณ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่า

ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรีจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก ่จ านวนครัวเรือนของหมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 232 ครัวเรือน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของยามาเน่ Taro Yamane 
(1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 97% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 3 และท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การวิจัยในครัง้นี้จ านวน 193 ครัวเรือน ท าการสุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบง่าย โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทน
จากครัวเรือน คิดเป็นจ านวนคนทั้งสิ้น 193 คน 

1.2 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaires) มีขั้นตอนดังนี ้
              1) ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ  

2) ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของคุณลักษณะแต่ละด้าน 
3) สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัดแต่ละด้าน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบเลือกตอบ 

 ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการ
ด าเนินการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล  มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิดเสนอแนะในเรื่องปัญหา อุปสรรค และข้อเสนออื่นๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระ 

4) น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาและความชัดเจนของข้อ
ค าถาม โดยน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index: IOC) และพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบพบว่าข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.66 - 1.00 

5) น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ชุด เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (1974) 
ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเช่ือมัน เท่ากับ 0.833  

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งการจัดเก็บออกเป็นสองกรณี คือ  
1) กรณีที่ผู้วิจัยด าเนินการแจกและจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและ 
2) ประสานกับก านันหมู่บ้านดงไม้แดงให้จัดเก็บ 
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้
1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดงจ านวน 4 ด้าน และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนหมู่บา้นดงไม้แดง จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (  ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) การทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลใช้สถิติแบบที (t-
test  for Independent Samples.) และสถิติแบบเอฟ (One-way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 

3) การแปลผลระดับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดงพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของบุญชม   ศรี
สะอาด (2553)   

2. เชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดงโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งมี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
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2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทหรือส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ มีความสามารถที่
จะให้ข้อมูลครบทุกด้านที่ผู้วิจัยศึกษา และมีความสมัครใจที่จะให้ข้อมูล   จ านวน 6 คน ซึ่งไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่าผู้ให้ข้อมูล
หลักควรมีจ านวนประมาณ 5- 30 คน ประไพพิมพ์ สุธีวิสินนนทื และประสพชัย พสุนนท์ (2559) ใข้การiเลือกแบบเจาะจง และ
เนื่องจากโครงการประชารัฐเป็นโครงการที่มุ่งเน้นความมือระหว่างรัฐกับประชาชน จึงก าหนดให้มีตัวแทนในแต่ละฝ่าย 3 กลุ่มใน
สัดส่วนที่เท่ากัน ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐในฐานะผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน ผู้น าท้องถิ่น ในฐานะผู้รับโครงการไปด าเนินการ 
และประชาชนในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาในมุมมองต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย 

1)  เจ้าหนา้ที่รัฐ (นายอ าเภอ/หรือผูแ้ทน ปลดัอ าเภอที่ดูแลรบัผดิชอบโครงการ) จ านวน 2 คน  
2)  ผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี และก านันหมู่บ้าน) จ านวน 2 คน  
3)  ชาวบ้าน จ านวน 2 คน  

 2.2 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) น าผลที่ได้จากข้อมูลแบบสอบถามโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านเลือกด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าจัดท าร่างกรอบ

โครงสร้างในการสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนา (หากค่าเฉลี่ยมีความใกล้เคียงจะสัมภาษณ์ทุกด้าน) 
 2) น ากรอบโครงสร้างที่ปรับปรุงแล้วไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ านวน 6 คน  

2.3 การสัมภาษณ ์เป็นการสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ใช้ผู้สัมภาษณ์ 2 คน สัมภาษณ์ใน
ประเด็นเดียวกันตามกรอบโครงสร้าง  

2.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เสนอด้วยวิธีพรรณาวิเคราะห ์
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 193 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น     ร้อย

ละ 63.2 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 28  รองลงมามีอายุมากกว่า50ปี คิดเป็นร้อยละ 26.4 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.2 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.2  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ พบว่า 
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, SD = .35) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, SD = .37) ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้าน
กานวางแผน ( = 4.50, SD = .40)  ด้านการประเมินผล ( = 4.47, SD = .43) และด้านการด าเนินการ ( = 4.46, SD = .40) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง 
   2.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที1่ 
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามเพศ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชาย หญิง t Sig. 

1.ด้านการวางแผน    3.64 3.69 -3.16* 0.002 

SD. 0.69 0.48 

2.ด้านการด าเนินการ      3.61 3.66 -1.28 0.201 

SD. 0.67 0.58 

3.ด้านการรับผลประโยชน ์  3.89 3.92 -1.61 0.111 

SD. 0.55 0.51 

4.ด้านการประเมินผล  3.80 3.90 -.1.27 0.206 

SD. 0.58 0.50 

รวม  3.74 3.79 -2.06* 0.042 

SD. 0.57 0.45 

         *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามอายุ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวา่งกลุ่ม .647 3 .216 1.752 .158 

 ภายในกลุ่ม 23.256 189 .123   

รวม 23.902 192    

         *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 3 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดงจ าแนกตามระดับการศึกษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

  ระหว่างกลุ่ม 3.187 2 1.593 14.614* .000 

  ภายในกลุ่ม 20.716 190 .109   

รวม 23.902 192    

         *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant 
Difference) พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษา และมีการศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่ามีส่วนร่วมในโครงการ
ประชารัฐ ในระดับสูงกว่าประชาชนท่ีระดับการศึกษาประถมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

      2.4 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าประชาชนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการประชา
รัฐ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดงจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

  ระหว่างกลุ่ม 1.217 2 .608 5.095* .007 

  ภายในกลุ่ม 22.686 190 .119   

รวม 23.902 192    

           *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference) พบว่า 
ประชาชนที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มากกว่า 20,000 บาทมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ ในระดับสูงกว่าประชาชนที่รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่เกิน 10,000 บาท  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทหรือส่วนร่วมในโครงการประชารัฐจ านวน 6 คน สามารถสรุปได้ ดังนี ้

3.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ควรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน อาทิ เสียงตามสาย เวที
ประชาคม ใช้ผู้น าชุมชนเป็นสื่อกลาง สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการร่วมกันวางแผน  

3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ภาครัฐควรเป็นหลักในการประสานและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้น าชุมชนขอความร่วมมือ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม อาทิค่าตอบแทน  

3.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สร้างความเป็นธรรมและโอกาสที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการอย่างเท่าเทียม และ 

3.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรสร้างกลไกหรือวิธีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนเข้ามาตรวจสอบโครงการ
ตั้งแต่เริ่มโครงการตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สามารถตรวจสอบการด าเนินการของโครงการได้ 

 

การอภิปรายผล 
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก

โครงการประชารัฐที่หมู่บ้านดงไม้แดงด าเนินการเป็นโครงการประปาหมู่บ้านซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจึงมีส่วนร่วมใน
ระดับสอดคล้องกับงานวิจัยของวิษณุ หยกจินดา (2557)  เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง 
ต าบลทับไทร อ้าเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรีพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต สิริเมโธ (2556)  เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นคลองใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกับ กมล  เข็มนาจิตร์ (2557)  เรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา อุดมศรี (2555)  เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองสว่นท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อยู่ในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชารัฐของหมู่บ้านดงไม้แดง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี 



76   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 14 NO 1  January - April  2020  

   2.1 จ าแนกตามเพศ พบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากโดยรวมเพศหญิงในหมู่บ้านดงไม้แดงมีบทบาทในโครงการของชุมชนมากกว่าเพศชาย
จึงท าให้ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการโครงการประชารัฐมีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิษณุ หยกจินดา (2557) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้าร้อน 
จงัหวัดจันทบุรีพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าถึงแม้เพศหญิงจะมีบทบาทในโครงการมากกว่าเพศชายแต่ลักษณะของงานที่
ด าเนินการ ในโครงการ  ผลประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการ และการประเมินผลโครงการนั้นเปิดโอกาสให้เพศหญิงและเพศชายเข้า
ร่วมไม่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีระดับค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของเพศหญิงในทั้ง 3 ด้านที่มากกว่าเพศชาย แต่ถือได้ว่ายังไม่เพียง
พอที่จะท าให้เกิดผลแตกต่างในทั้ง 3 ด้านอย่างมีนัยทางสถิต ิ

  2.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทุกช่วงวัยให้ความร่วมมือและมีจ านวนที่ใกล้เคียงกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต สิริเมโธ (2556) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าโดยภาพรวมประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

  2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 ทั้งนี้เนื่องจากระดับการศึกษาท าให้ประชาชนเกิดรู้และความเข้าใจต่างกันจึงมีส่วน
ร่วมที่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของของวิษณุ หยกจินดา (2557) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนุสรา พันธรักษ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น:กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลคลองจุกกระเฌอ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่าระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมแตกต่างกัน  

  2.4 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องจากผู้รายได้สูงย่อมมีเวลาที่จะให้ความร่วมมือในโครงการมากกว่า
ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องใช้เวลาสว่นใหญ่หาเลี้ยงชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต สิริเมโธ (2556) เรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชนใน
ชุมชนบ้านคลองใหม่ ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบในการวิจยันีส้ามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้     
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 ควรน าข้อค้นพบเป็นแนวทางในการพิจารณาที่จะก าหนดนโยบายสาธารณะในการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดบริการ

สาธารณะโดยเฉพาะโครงการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จากการวิจัยนี้พบว่า ภาครัฐควรเป็นหลักในการประสานและอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ควรสร้างกลไกหรือวิธีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนเข้ามาตรวจสอบโครงการตั้งแต่เริ่ม
โครงการตลอดจนเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตา่งๆที่สามารถตรวจสอบการด าเนินการของโครงการได้ ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมและ
โอกาสที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น 
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   1.2 ควรก าหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามการด าเนินงาน
โครงการประชารัฐ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   2.1 ควรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงคนในชุมชน อาทิ เสียงตามสาย เวทีประชาคม  
   2.2 ควรใช้ผู้น าชุมชนเป็นสื่อกลาง และใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้น าชุมชนขอความร่วมมือด้านต่างๆ  
   2.3 สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม อาทิ การให้ค่าตอบแทน  
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

    3.1 ควรมีศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องเพศที่มีผลในการมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐของประชาชนหรือโครงการความ
ร่วมมืออืน่ๆของภาครัฐ 

    3.2 ควรมีศึกษาการมีสว่นรว่มของประชาชนในโครงการต่างๆของรัฐในขอบเขตพื้นที่ท่ีกว้างขึ้น อาทิ ประชากรทั้งจังหวัด
หรือเขตพื้นที ่
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