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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  

RESIDENTS’ PARTICIPATION IN DRAWING UP DEVELOPMENT PLANS OF 

TAMBON MUANG LAT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN  

CHANG HAN DISTRICT, ROI ET PROVINCE

วิเชียร อ่อนประทุม1

WICHIAN ONPRATOOM

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่

มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประชาคมหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน จ�านวน 123 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

โดยเทียบตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 

0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติอินมุานหรอือ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ 

การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F - test

ผลการวจัิยพบว่า 1) การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมก�าหนดปัญหา

และความต้องการ ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. และด้าน

การร่วมติดตามประเมินผล ตามล�าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศกึษา และประกอบอาชพี ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยั

ที่ตั้งไว้ และ 3) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก ได้แก่ ควร

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็.
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ตดิตามประเมนิผลร่วมกบัประชาชนอย่างต่อเน่ือง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบในทกุแผน และ

ทุกโครงการ และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมก�าหนดปัญหาและ

ความต้องการ

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1) to study residents’ participation in drawing 

up development plans of Tambon Muang Lat Administrative Organization in Chang Han 

district of Roi Et province, 2) to compare their participation in drawing up development 

plans of the preceding administration organization to variables of their genders, ages,  

educational levels and careers, and 3) examine suggestions for their participation in draw-

ing up its development plans. The sampling groups comprise 123 residents living in twelve 

villages, whose statuses are village headmen, local administrative organization members, 

every career representative of agriculturalists, housewife groups, public health volunteer 

groups, civil disaster mitigation volunteers and villagers. A number of the samples have 

been set through R..V. Krejcie’s and D.W. Morgan’s table. The research instrument is  

five-rating scale questionnaires, with the reliability for entire questions at 0.94. The statistics 

for data analyses incorporate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 

F-test (One-way ANOVA). 

Research findings: 1) Residents’ participation in drawing up development plans 

of Tambon Muang Lat Administrative Organization in Chang Han district of Roi Et province 

have been rated ‘neutral’ in the overall aspect. In terms of a single one, all four aspects 

have scored ‘neutral’. Those aspects ranked in descending orders of means take in aspects 

of setting problems and requirements, participating plans and projects, scrutinizing tambon 

development plans, undertaking follow-up and assessments respectively. 2) The hypoth-

esis testing results have revealed that variables of residents’ genders, ages, educational 

levels and careers bear no significant differences in their participation in drawing up its 

development plans, thereby being not conducive to the formulated hypotheses.  

3) Residents’ suggestions for participating in drawing up its development plans in descend-

ing orders of frequencies have been that opportunities should be open to residents to: 1) 

follow up assessment continually, 2) mutually scrutinize every plan and project, 3) check 

annual expenditure budgets, and should make public relations to keep residents informed 

in advance so as to prepare data to set problems and requirements.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่ท่ีสุดตามพระราช

บญัญตัสิภาต�าบล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ.2537 ประกาศในพระราชกจิจานเุบกษากฤษฎกีาเล่ม

ที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ทั้งนี้

เนือ่งมาจากรฐับาลต้องการกระจายอ�านาจไปสูท้่องถิน่ โดยให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานท้องถิน่ 

ของตน ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบลจะจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยการยกฐานะ

สภาต�าบลที่มีเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าปีละ 150,000 บาท และมีฐานะเป็น

นิติบุคคล และส่วนราชการท้องถิ่น การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลจะมีความเป็นอิสระและมี

อ�านาจในการก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการด�าเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่มอี�านาจในการออกข้อบงัคบัต�าบลเพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ และมีผลบงัคบัใช้กบัราษฎร ภายใน

เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบล ภายใต้อ�านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก�าหนด (นันทวัฒน์  

บรมานันท์, 2550, หน้า 17) การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลจะเป็นไปตามนโยบายของการ

บริหารของคณะกรรมการบริหาร โดยมีพนักงานส่วนต�าบลเป็นผู้ปฏิบัติ ท้ังนี้จะมีสภาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเป็นผูค้วบคมุในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาต�าบล

และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

การจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลมีกระบวนการส�าคัญตั้งแต่การร่วมก�าหนดปัญหา 

และความต้องการจนมกีารร่วมติดตามประเมนิผล เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันา

ท้องถิน่ให้ได้มากทีส่ดุ เพราะประชาชนถอืได้ว่าเป็นบุคคลทีม่อี�านาจอย่างแท้จรงิในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามครรลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่อ�านาจสูงสุดเป็นของ

ประชาชน ทั้งนี้ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นหลักในการจัดท�าแผนนั้นเอง จึงได้แบ่งรูปแบบ

ของการมส่ีวนรวมในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ คอื การร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ การร่วมจัด

ท�าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล (กรมการปกครอง, 

2549, หน้า 19)

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา

ต�าบลโดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดท�าแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่ปรากฏว่ามี

ประชาชนเข้าร่วมเป็นบางส่วน และบางข้ันตอนเท่านัน้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถานที ่ช่วงเวลานดัหมาย ในการ

ประชุมแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน ประชาชนไม่สะดวก หรือติดภารกิจการงานประจ�าวัน เป็นผลท�าให้

โครงการพัฒนาตามแผนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านหรือไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่น�าผลการวจิยั

ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ให้มปีระสทิธิภาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ประชาชนต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน

2.3 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนซึง่มเีพศ ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนซึง่มอีาย ุต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.3  ประชาชนซึง่มรีะดบัการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.4  ประชาชนซ่ึงประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4.  ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้รับเลือกตั้งเป็นประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายช่ือการจัดตั้ง

ประชาคมแต่ละหมูบ้่าน ประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิ อบต. กรรมการหมูบ้่าน ผูแ้ทนกลุม่อาชพีทกุกลุม่ 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตร ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน อสม. สมาชกิ อปพร.และประชาชนในหมูบ้่าน รวมทัง้สิน้ จ�านวน 180 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยไว้จ�าแนกเป็นสี่ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ

 2)  ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ 

 3)  ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา  

 4)  ด้านการร่วมติดตามประเมินผล
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4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4 ขอบเขตระยะเวลา

 ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2558

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ได้ทราบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ  

ต่างกัน

5.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4 สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 

ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

6. วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร ได้แก่ ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเลือกตั้งเป็นประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามบัญชีรายชื่อการจัดตั้งประชาคม

แต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ผู้แทน

กลุ่มเกษตร ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 180 คน 

(องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด, 2554, (อัดส�าเนา).

6.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเลือกตั้งเป็นประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามบัญชีรายชื่อการจัดตั้งประชาคม

แต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ผู้แทน

กลุ่มเกษตร ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 180 คน 

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Mor-

gan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 123 คน (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548 หน้า 328)

 6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ

เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประกอบอาชีพ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด มี 5 ช่วงระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ค�าถามข้อ

เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4  สถิตท่ีิใช้ในการวจัิย ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิง 

(Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่

ในระดบัปานกลางทัง้สีด้่าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและ

ความต้องการ ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และด้านการร่วม

ติดตามประเมินผล เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1)  ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วม

ก�าหนดปัญหาความต้องการโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากสองข้อ 

และอยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ท่ีว่า “เข้าร่วมประชุมกับคณะ

กรรมการเพื่อก�าหนดทิศทางปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 3 

ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน” 

 2)  ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ และอยู่ใน

ระดับปานกลางสองข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “วิเคราะห์ และพิจารณาล�าดับปัญหา และ

ความต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอจัดท�าแผนพัฒนา” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วม

ก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน” 

 3) ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการร่วมตรวจสอบแผน

พัฒนา อบต. โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่
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มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. หลังจากที ่

คณะกรรมการจดัท�าแผนฯจดัท�าเสรจ็” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ตดิตามตรวจสอบ และ

แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�า

แผนฯ” 

 4) ด้านการร่วมติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตดิตามประเมินผล โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางหกข้อ และอยู่ในระดับน้อยหนึ่งข้อ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการที่ได้น�าเสนอตรงกับ

ความต้องการของหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลการตัดสินใจ

ของอบต. ในแก้ไขปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน” 

7.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนซึง่มเีพศต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนซึ่งมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนซึง่มอีายตุ่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนซ่ึงมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนซึ่งมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมตฐิานที ่4 ประชาชนซึง่ประกอบอาชีพต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนซึ่งประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้


