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จัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทําแผนพัฒนาท[องถิ่น
พบวา การจัดทําแผนการพัฒนาตําบลมีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทําแผนพัฒนาท[องถิ่น
คําสําคัญ : 1. การมีสวนรวม 2. แผนพัฒนา 3. องคการบริหารสวนตําบล
ABSTRACT
The objectives of the research article were to study participation of people
in making the developing plan for Wangban sub-district administration organization,
Lomkao district, Phetchabun province. The samples were 380 people living in the
area of Wangban sub-district administration organization, Phetchabun province. Data
were collected by using questionnaires and analyzed for percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test.
The results were found that: 1) Participation of people in making the
developing plan for Wangban sub-district administration organization was found at
moderate level. The results of the hypothesis testing of the study show the
relationship between the local development plan and the public participation in the
administration of the local development plan. With the participation of people in the
administration of local development plans.
Keywords : 1. Participation 2. Development Plan 3. Sub-district Administration Organization
1. ความสําคัญและที่มาของปiญหาที่ทําการวิจัย
การกระจายอํ านาจการบริ ห ารของรั ฐ ไปสู องคกรปกครองสวนท[ อ งถิ่ นดั ง กลาวตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ได[กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคไปให[แกองคกรปกครองสวนท[องถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาและเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว[อยาง
ชัดเจน องคกรปกครองสวนท[องถิ่นจะได[รับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวน ที่สูงขึ้นมีอัตรากําลังมากขึน้
รวมทั้งมีภารกิจและหน[าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด[วย(ชินรัตน สมสืบ, 2539 : 20)
องคการบริ ห ารสวนตํ าบลเปx น หนวยงานองคกรปกครองสวนท[ อ งถิ่ นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปxนรูปแบบของ
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การปกครองที่ เ กิ ด จากระบบการกระจายอํ า นาจการปกครองจากสวนกลางไปยั ง ท[ อ งถิ่ น
เพื่อวัตถุประสงคในอันที่จะให[ประชาชนในท[องถิ่นได[มีโอกาสเรียนรู[ และดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการ
ปกครองท[องถิ่นด[วยตนเอง เพื่อตอบสนองตอการแก[ไขป(ญหาความต[องการของประชาชนในท[องถิ่น
โดยมีองคประกอบที่สําคัญของการปกครองท[องถิ่น คือ 1)เปxนองคกรที่มีฐานะเปxนนิติบุคคล 2)มีสภา
และผู[บริหารระดับท[องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง 3)มีอิสระในการปกครองตนเอง 4)มีเขตการปกครอง
ที่ชัดเจนและเหมาะสม 5)มีงบประมาณรายได[เปxนของตนเองอยางเพียงพอ 6)มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ของตนเอง 7)มีอํานาจออกข[อบังคับ ระเบียบ กฎหมายท[องถิ่นภายใต[ขอบเขตของกฎหมายแมบท
8)มีการควบคุมดูแลของรัฐ เพื่อประโยชนและความมั่นคงของรัฐ และประชาชนโดยสวนรวม จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึ งมีความจําเปxนอยางยิ่ง ที่องคกรปกครองสวนท[อ งถิ่นทุ กแหงจะต[อ งมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลัง จากหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได[รับมอบหมายได[อยางมี
ประสิทธิภาพ(ทองเพชร โสหนองบัว, 2542 : 65)
แผนพัฒนาท[องถิ่นจึงเปxนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ท[องถิ่นในการวิเคราะหสภาพป(ญหาและความต[องการของท[องถิ่น เพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงานเพื่อไปสูจุดมุงหมายอยางเปxนระบบ
ซึ่งจะชวยให[การกําหนดแผนงาน โครงการขององคกรปกครองสวนท[องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล[องและ
ประสานสนั บ สนุ นในจุ ดมุงหมายรวมกัน ซึ่ ง นอกจากจะทํ าให[ป( ญ หาและความต[อ งการได[รั บการ
ตอบสนองอยางเหมาะสมแล[ว ยังเปxนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให[เกิดประโยชนสูงสุด
และยั ง เปx นการเตรี ยมความพร[ อ มเพื่ อ รองรั บ การถายโอนภารกิ จ จากหนวยงานสวนกลางและ
สวนภู มิภาคในอนาคต หลัก การสํ าคั ญ ที่ถือเปxนหัวใจของการจั ดทํ าแผนพัฒ นาท[ องถิ่น ก็ คือ การ
กํ าหนดจุ ดมุ งหมายในการพั ฒ นาและกํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาที่ จ ะนํ า ไปสู การบรรลุ ผ ลตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว[ การจัดทําแผนท[องถิ่นจึงเปxนเครื่องมือหรือกระบวนการในการจัดการอันหนึ่ง
และเปxนกลไกสําคัญที่จะชวยให[องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปxนองคกรปกครองสวนท[องถิ่นรูปแบบ
หนึ่ง ที่มี ความสามารถในการบริ หารงานได[อยางมีป ระสิ ทธิ ภาพ เพราะองคการบริ หารสวนตํ าบล
จะเจริญก[าวหน[าและมีความสามารถรับใช[ประชาชนในการอํานวยความสะดวกและความผาสุกให[แก
ประชาชนในท[องถิ่นได[มากนั้น ยอมขึ้นอยูกับการวางแผนและการจัดทําแผนที่สนองตอบตอความ
ต[องการของประชาชนในท[อ งถิ่ น และการมีส วนรวมจากประชาชนในการเสนอสภาพป(ญ หาของ
ท[องถิ่นด[วย (ทวีป ศิริรัศมี, 2544 : 76)
จากความสําคัญและป(ญหาที่กลาวมาข[างต[น ทําให[ผู[วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นในแตละครั้งนั้นมากน[อยแคไหนและองคการ
บริหารสวนตําบลมีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นอยางไร
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2. วัตถุประสงค4ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
3. ประโยชน4ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ได[ทราบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
3.2 องคการบริหารสวนตําบลวัง บาล อําเภอหลมเกา จั งหวัดเพชรบูรณ ใช[เปx นข[อมู ล
สารสนเทศในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลให[มี
ประสิทธิภาพตอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งเปxนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใช[ในการวิจัย ได[แก ประชาชนในเขต
ตําบลวังบาล อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จํานวนทั้งสิ้น 380 คน เครื่องมือที่ใช[ในการวิจัยครั้งนี้
คื อ แบบสอบถามความคิ ดเห็ นป( จ จั ยที่ มี ส วนสํ าคั ญ ตอการมี ส วนรวมของประชาชนในการจั ดทํ า
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล และความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพั ฒ นาขององคการบริ ห ารสวนตํ า บล สถิ ติ ที่ ใ ช[ วิ เ คราะหข[ อ มู ล ได[ แ ก ร[ อ ยละ คาเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการมีส วนรวมระหวางตัวแปรอิ สระและ
ตัวแปรตามทดสอบสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (F-test)
5. ผลการวิจัย
5.1 ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทําแผนพัฒนาท[องถิน่
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารจัดการทํา
แผนพัฒ นาท[ องถิ่น อยูในระดั บปานกลาง โดยเห็นวา การมีส วนรวมของประชาชนในการบริ หาร
จัดการทําแผนพัฒนาท[องถิ่น ในด[านการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มากที่สุด รองลงมาคือด[านการมี
สวนรวมในผลประโยชน ด[านการมีสวนรวมในการดําเนินการ และด[านการมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผล น[อยที่สุด ดังนี้
5.1.1 ด[ า นการมี ส วนรวมในการตั ด สิ น ใจ พบวา กลุ มตั ว อยางมี ค วามคิ ด เห็ น
อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นด[วยมากที่สุด คือ รวมคิดเพื่อกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาเพื่อแก[ไข
ป(ญหาท[องถิ่น รองลงมาคือ รวมในการวิเคราะหป(ญหา จัดลําดับความสําคัญของป(ญหา ในการพัฒนา
หมูบ[าน รวมในการตัดสินใจเลือกป(ญหาความต[องการของท[องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นรวม
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ประชุมเมื่อมีโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวม รวมใน การจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ กิจกรรมรวมตัดสินใจในการใช[ทรัพยากรของท[องถิ่น ที่มีอยูอยางจํากัดให[เกิดประโยชนตอ
สวนรวม รวมกําหนดนโยบายวางแผน กําหนดโครงการหรือแผนงานตามลําดับ และเห็นด[วยน[อยที่สุด
คือ รวมพิจารณาคัดเลือกแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่น
5.1.2 ด[ านการมี ส วนรวมในการดํ าเนิ นการ พบวา กลุ มตั วอยางมี ความคิ ดเห็ น
อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นด[วยมากที่สุด คือ รวมประชาคมในการจัดทํารางแผนพัฒนาท[องถิ่น
รองลงมาคื อ รวมประชุ ม การพิ จ ารณาวิ ธี ดํ าเนิ นการ รวมเสนอป( ญ หาในการประชาคมจั ด ทํ า
แผนพัฒนาตําบล รวมในกระบวนการคัดเลือกผู[แทนประชาคมเปxนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ท[องถิ่น รวมเปxนคณะกรรมการพัฒ นาท[ องถิ่ นในการจัดทํ าแผนพัฒ นาท[ องถิ่ น รวมกํ าหนดวิธีการ
ดําเนินการและวิธีการพัฒนาในแผนพัฒนาท[องถิ่น รวมเปxนคณะกรรมการสนับสนุนแผนในการจัดทํา
แผนพัฒนาท[องถิ่น ตามลําดับ และเห็นด[วยน[อยที่สุดคือ รวมเปxนกรรมการในการดําเนินการโครงการ
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท[องถิ่น
5.1.3 ด[ า นการมี ส วนรวมในผลประโยชน พบวา กลุ มตั ว อยางมี ค วามคิ ด เห็ น
อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นด[วยมากที่สุด คือ ได[รับผลประโยชนจากโครงการ กิจกรรม ในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล รองลงมาได[รับประโยชนจากการรวมจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่น ได[รับคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นเมื่อแผนพัฒนาท[องถิ่นได[ดําเนินการแล[ว แผนพัฒนาตอบสนองตอความต[องการและแก[ไข
ป(ญหาของทาน รวมผลักดันโครงการตามแผนพัฒนาหรือโครงการจําเปxนเรงดวนจากแผนพัฒนาไปทํา
ข[อบัญญัติงบประมาณรายจาย ตามลําดับ และเห็นด[วยน[อยที่สุดคือ รวมตรวจสอบเนื้อหาสาระของ
แผนพัฒนาที่ผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
5.1.4 ด[ านการมี ส วนรวมในการติ ดตามประเมิ นผล พบวา กลุ มตั วอยางมี ความ
คิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง โดยเห็ นด[ วยมากที่ สุด คือ รวมให[ ข[อ มูล ผลการดําเนิ นงานโครงการ
กิจ กรรมตามแผนพัฒ นาท[ อ งถิ่นรั บ ทราบการสรุ ปผลการดําเนิ นงาน การประเมิ นผลการพั ฒ นา
รองลงมาคือ รวมเปxนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท[องถิ่น รวมตรวจสอบการใช[จาย
งบประมาณของโครงการที่มีในแผนพัฒนาท[องถิ่น รวมกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใช[ในการติดตามประเมินผล
แผนพั ฒ นา รวมติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านตามแผนพั ฒ นาท[ อ งถิ่ น รวมติ ด ตามโครงการ
กิจกรรมวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว[ในแผนพัฒนาท[องถิ่น ตามลําดับ และเห็นด[วยน[อยที่สุดคือ
รวมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท[องถิ่น
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาแสดงความสัมพันธระหวางการจัดทําแผนพัฒนา
ท[องถิ่นกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทําแผนพัฒนาท[องถิ่น พบวา การจัดทํา
แผนพัฒนาท[องถิ่น ได[แก ด[านการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ด[านการมีสวนรวมในการดํ าเนินการ
ด[านการมีสวนรวมในผลประโยชน และด[านการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ
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กั บ การมี ส วนรวมของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การทํ า แผนพั ฒ นาท[ อ งถิ่ น ซึ่ ง หากพิ จ ารณา
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของคะแนนดิบซึ่งมีคาเปxนบวกแสดงวาความสัมพันธเปxนไปในทิศทางเดียวกัน
คือ หากองคการบริหารสวนตําบลให[ความสําคั ญในการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นทุกๆ ด[านและให[
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทําแผนพัฒนาท[องถิ่นด[วยแล[วจะทําให[แผนพัฒนาท[องถิ่นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงกับความต[องการของประชาชน
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได[ดังนี้
6.1 การมี ส วนรวมของประชาชนในการบริ ห ารจั ดการทํ าแผนพั ฒ นาท[ อ งถิ่ น องคการ
บริหารสวนตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ด[านการมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปxนเชนนี้อภิปรายได[วา ประชาชนได[ร วมคิดเพื่อกําหนดประเด็ น
หลั ก การพั ฒ นาเพื่ อ แก[ ไขป( ญ หาท[ อ งถิ่ น ประชาชนได[ ร วมพิ จ ารณาคั ด เลื อ กแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ในการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นมีน[อย สอดคล[องกับ ผลการวิจัยของ เกียรติ คุณ จุลมณี ,
สมเกียรติ เกียรติเจริญ, สุวัฒน จิตตจันทร (2561 : 176-177) ได[ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทํ าแผนพัฒนาสามป€ขององคการบริหารสวนตําบลผาน้ํ าย[อย อําเภอหนองพอก จั งหวั ด
ร[อยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป€ขององคการ
บริหารสวนตําบลผาน้ําย[อย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxนรายด[านอยูในระดับมากทั้งสี่
ด[าน เรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหาน[อย ได[แก ด[านการมีสวนรวมในการดําเนินการ ด[านการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ด[านการมีสวนรวมในการเสนอป(ญหา และด[านการมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล ตามลําดับ สอดคล[องกับผลการวิจัยของ ยอดอาวุธ โพธิ์ศรีขาม, ไพรัช พื้นชมพู (2560 :
140) ได[ศึกษาการมีสวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒ นาขององคการบริ หารสวนตําบล
พลับพลา อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร[อยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาคมในการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxน
รายด[ าน พบวา อยูในระดั บ มากทั้ ง สามด[ าน เรี ยงลํ าดับ คาเฉลี่ ยจากมากไปน[ อย ได[แก ด[านการ
วางแผน ด[านการนําแผนไปสูการปฏิบัติ และด[านการติดตามและประเมินผล
6.2 การมี ส วนรวมของประชาชนในการบริ ห ารจัดการทํ าแผนพั ฒ นาท[ อ งถิ่ น องคการ
บริห ารสวนตําบลวัง บาล อํ าเภอหลมเกา จัง หวั ดเพชรบู รณ ด[านการมี สวนรวมในการดําเนินการ
พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปxนเชนนี้อภิปรายได[วา ประชาชนได[รวมประชาคมในการ
จัดทํารางแผนพัฒนาท[องถิ่นและรวมประชุมการพิจารณาวิธีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลเป•ด
โอกาสให[ประชาชนได[รวมเปxนกรรมการ ในการดําเนินการโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท[องถิ่น
เปxนสวนน[อย สอดคล[องกับงานวิจัยของ ธรรมนูญ บุญชาโด, อุดม พิริยสิงห, สมเกียรติ เกียรติเจริญ
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(2561 : 144) ได[ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาด[านโครงสร[างพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภออาจสามารถ จังหวัดร[อยเอ็ด พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการพัฒนาด[านโครงสร[างพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อ พิ จ ารณาเปx นรายด[ าน อยูในระดับ ปานกลางสามด[าน ระดับ น[ อ ยหนึ่ง ด[ าน ลําดั บ ตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหาน[อย คือ ด[านไฟฟƒาสาธารณะ ด[านถนน ด[านน้ําประปา และ ด[านทางระบายน้ํา
และสอดคล[องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ บุญชาโด, อุดม พิริยสิงห, สมเกียรติ เกียรติเจริญ(2561 :
154-155) ได[ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให[บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลคู
เมือง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร[อยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การให[บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร[อยเอ็ด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxนรายด[าน พบวา อยูในระดับมากทั้งสามด[าน ด[านที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด[านระบบการให[บริการ รองลงมาได[แก ด[านเจ[าหน[าที่ผู[บริการ สวนด[านที่ มีคาเฉลี่ยน[อยที่สุดคือ
ด[านสภาพ แวดล[อมของการให[บริการ
6.3 การมี ส วนรวมของประชาชนในการบริ ห ารจัดการทํ าแผนพั ฒ นาท[ อ งถิ่ น องคการ
บริหารสวนตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ด[านการมีสวนรวมในผลประโยชน พบวา
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปxนเชนนี้อภิปรายได[วาประชาชนได[รับผลประโยชนจากโครงการ
กิจกรรม ในการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นและได[รับประโยชนจากการรวมจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่น แต
ประชาชนสวนมากไมได[ รวมตรวจสอบเนื้อ หาสาระของแผนพั ฒนาที่ ผานความเห็ นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนตําบล สอดคล[องกับงานวิจัยของ พฤกษา ชินเวช, ไพรัช พื้นชมภู (2561 : 128)
ได[ ศึก ษาความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มี ตอการดํ าเนิ น งานของเทศบาลตํ าบลศรี ส มเด็ จ อํ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร[อยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลศรีสมเด็จ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxนรายด[านลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหาน[อย คือ
ด[านการทองเที่ ยว ด[ านโครงสร[ างพื้ นฐาน ด[ านการศึ กษาศาสนา และวั ฒนธรรม ด[ านเศรษฐกิ จ และ
ด[านสังคม และสิ่งแวดล[อม
6.4 ด[านการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปxน
เชนนี้อภิปรายได[วาประชาชนได[รวมให[ ข[อมูลผลการดําเนิ นงานโครงการ กิจ กรรมตามแผนพัฒนา
ท[ อ งถิ่ น และได[ รั บ ทราบถึ ง สรุ ป ผลการดํ าเนิ น งาน การประเมิ น ผลการพั ฒ นาและได[ ร วมเปx น
คณะกรรมการติ ดตามประเมินผลแผนพัฒ นาท[อ งถิ่ นเพียงเทานั้นแตไมได[ร วมติดตามประเมิ นผล
แผนพัฒนาท[องถิ่น สอดคล[องกับงานวิจัยของ อนุชิต โมพันดุง (2560 : บทคัดยอ) ได[ทําการศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป€ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป€
ของเทศบาลนครแหลมฉบังอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
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พิจารณารายด[าน พบวา อยูในระดับ ปานกลางทุกด[าน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาน[อยได[ดังนี้
ด[านการมีสวนรวมในผลประโยชนอันดับแรกรองลงมาคือ ด[านการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ด[านการ
มีสวนรวมในการปฏิบัติการ และด[านการมีสวนรวมในประเมินผล ตามลําดับ
6.2 การจัดทํ าแผนพั ฒ นาตําบลมี ความสั ม พั นธกั บ การมี ส วนรวมของประชาชนในการ
บริ ห ารจั ด การทํ า แผนพั ฒ นาท[ อ งถิ่ น กลาวคื อ ในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท[ อ งถิ่ น แตละครั้ ง ต[ อ ง
ประกอบด[วย ด[านการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ด[านการมีสวนรวมในการดําเนินการ ด[านการมีสวน
รวมในผลประโยชน และด[านการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และสงเสริมให[ประชาชนเข[ามี
สวนรวมในการตั ดสินใจ รวมรั บ ผลประโยชน รวมในการดํ าเนิ นการและรวมติ ดตามประเมิ นผล
แผนพัฒนาท[องถิ่นในทุกๆ ด[าน ก็จะทําให[แผนพัฒนาท[องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล[อง
กับงานวิจัยของโสภิดา ศรีนุน (2558 : บทคัดยอ) ได[ทําศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงอําเภอเบตงจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีเพศ
อายุ สถานภาพ และอาชี พ แตกตางกั น มี ส วนรวมในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งเบตง
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได[แตกตางกัน
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล[องกับงานวิจัยของ อนุชิต โมพันดุง (2560 : บทคัดยอ) ได[ทําการศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป€ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป€ของเทศบาลนครแหลมฉบังอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม เพศอายุอาชีพ และรายได[
พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ข[อเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ประชาชนมี ส วนรวมในการสนั บ สนุ นในด[ านการเงิ นลงทุ นหรื อ การเข[ ามา
ปฏิ บั ติง านในโครงการตาง และควรมี ก ารประชาสั ม พั นธเชิ ญ ชวนให[ ป ระชาชนเข[ ามามี ส วนรวม
ในการจั ด ทํ า แผนหรื อ โครงการตางๆ เพื่ อ เปx น การกระตุ[ น ให[ ป ระชาชนให[ รั ก ถิ่ น ที่ อ ยู และ
อยากที่จะเข[ามาเปxนสวนหนึ่งของการพัฒนา
7.1.2 ประชาชนสวนมากไมได[เ ข[ ามามี ส วนรวมในการเข[ ามาเปx นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจัดทําแผนตางๆ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวข[องควรเข[ามาแก[ไข อาทิเชน
แตงตั้งประธานชุมชนแตละชุมชนเข[ามาเปxนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เปxนต[น
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7.2 ข[อเสนอแนะสําหรับหนวยงาน
7.2.1 การจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล ควรจัดเก็บข[อมูลที่มี
ลัก ษณะมุ งสู ประเด็ นของเรื่ อ งที่ ต[อ งการมาเปx นสํ าคั ญ ควรศึ ก ษาสภาพแวดล[ อ มภายนอกที่ เ ปx น
อุปสรรคกอให[เกิดผลเสียตอท[องถิ่น มีความเปxนไปได[ในการใช[ทรัพยากรที่มีอยูจริง และการจัดทํา
แผนพัฒนาท[องถิ่นต[องเกิดจากความเห็นพ[องต[องกัน ระหวางผู[บริหารท[องถิ่นประชาคมและผู[มีสวน
ได[เสีย
7.2.2 องคการบริหารสวนตําบลควรให[ประชาชนมีการรวมพิจารณาคัดเลือกแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ในการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่นสวนตําบลวังบาล
7.2.3 องคการบริหารสวนตําบลควรให[ประชาชนในชุม ชนรวมเปxนกรรมการ ในการ
ดําเนินการ โครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท[องถิ่น
7.2.4 องคการบริ ห ารสวนตํ าบลควรให[ ป ระชาชนรวมตรวจสอบเนื้ อ หาสาระของ
แผนพัฒนาที่ผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนท[องถิ่น
7.2.5 องคการบริ หารสวนตํ าบลวัง บาล ควรให[ ประชาชนได[ ร วมติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท[องถิ่น
7.3 ข[อเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
7.3.1 ผู[สนใจศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท[องถิ่น อาจ
เลื อ กศึ ก ษาองคกรปกครองสวนท[ อ งถิ่ นในระดั บ อํ าเภอเปx นการเปรี ยบเที ยบการมี ส วนรวมของ
ประชาชน และเพื่อให[ผลการศึกษามีความสมบูรณยิ่งขึ้น
7.3.2 ควรทําการศึกษากรอบแนวคิดในการศึกษาแตละด[านให[ละเอียดเพิ่มขึ้น
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้ งนี้สํ าเร็จลุ ลวงได[ ด[วยดี เนื่ องจากผู[ วิจั ยได[ รับ ความกรุณาจากหลายทานที่ได[
อนุเคราะหให[ความชวยเหลือและให[คําปรึกษา แนะนําแนวทางที่ถูกต[องอยางดียิ่ง โดยเฉพาะกลุมผู[ให[
ข[อมูลในการลงพื้นที่วิจัยท[องถิ่น จังหวัดเพชรบูร ณ ได[กรุณาให[ข[อมูลคําปรึกษา แนะนําและแก[ไข
ข[อบกพรองตางๆ ของป(ญหาเพื่อให[มีความถูกต[องสมบูรณซึ่งผู[ศึกษารู[สึกซาบซึ้งในความกรุณาและ
การเสียสละเวลาของทานเปxนอยางยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณไว[ ณ ที่นี้
ขอขอบคุณคณาจารยทุ ก ทานที่ให[ คําปรึ ก ษา ความรู[ และประสบการณศึ ก ษางานวิ จั ย
ในครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ ดร.บุ ญ เพ็ ง สิ ท ธิ ว งษา อาจารยประจํ า หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ ไ ด[ ก รุ ณ าตรวจสอบความสมบู ร ณของเนื้ อ หา และ
ความเที่ ยงตรงของเครื่อ งมื อ และสถิติที่ใช[ในการวิ จั ยมา ณ โอกาสในครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ
รวมสถาบั น และเพื่ อ นรวมงาน ตลอดจนทุ ก ทานที่ เ กี่ ย วข[ อ งซึ่ ง มิ ไ ด[ กลาวนาม ณ ที่ นี้ ผู[ วิ จั ย
ขอกราบขอบพระคุณไว[ ณ โอกาสนี้ด[วย

