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สารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

สามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวัดร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรียบเทยีบการมส่ีวนร่วม 

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของ

ประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั, และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัท�าแผน

พัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วจิยั ได้แก่ ประชาชนทีเ่ป็นหัวหน้าหรอืผูแ้ทนครวัเรอืนในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 301 คน โดยค�านวณตามสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่าห้าระดับ  

มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability เท่ากับ 0.93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่  

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

ผลการวิจัยพบว่า 

1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมคิด  

ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามล�าดับ 

2)  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วม 

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน 

3) ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรีวิลยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่ สามอนัดบัแรก ได้แก่ องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั ควรให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัท�าแผนพฒันาก่อนทีจ่ะให้ประชาชนร่วม

ตัดสินใจ ควรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรม
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ต่างๆ ตามแผนพัฒนา และควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบโดย 

ทั่วถึงกัน

ค�าส�าคัญ : 1. การมีส่วนร่วม

ABSTRACT

The specific objectives of this thematic paper were to: 1) study residents’ participation  

in drawing up Three-Year Development Plans of Tambon Sriwilai Administrative Organization’s  

Three-Year Development Plans Administrative Organization in Selaphum district, Roi Et 

province, 2) compare their participation in drawing up the said plans here, resting upon 

differences in the genders, ages, and educational backgrounds and, 3) study the suggestions 

in drawing up development plans .of the aforesaid bureau.The sample group employed 

for conducting the research counted in 324 community members in the area ofthe  

aforesaid bureau, which was formulated through Taro Yamane’s formula. The instrument 

used for collecting data was five-rating-scale questionnaires with the reliability amounting 

to 0.90.The statistics utilized for data analysis encompassed: descriptive statistics of  

frequency, percentage, mean and standard deviation, and referential statistics of t-test and 

F-test. 

The results of the research indicated that:

1.  Residents’ participation in drawing up Three-Year Development Plans of Tambon 

Sriwilai Administrative Organization’s Three-Year Development Plans Administrative  

Organization in Selaphum district, Roi Et province was rated average in the overall aspect. 

When taking a single aspect into consideration, all three aspects were also scored average. 

These three aspects placed in descending order of its mean were (1) the aspect of thinking, 

(2) the aspect of decision-making, and (3) the aspect of operations respectively. 

2.  The hypothesis testing result indicated that residents with differing genders, 

ages, and educational backgrounds had the same participation in drawing up Three-Year 

Development Plans of Tambon Sriwilai Administrative Organization’s in Selaphum district, 

Roi Et province in the overall aspect. 

3.  Residents offered suggestions in drawing up the mentioned plans here, in  

descending order of first three frequencies. Firstly, Tambon Sriwilai Administrative  

Organization’s should give knowledge and understanding in drawing up development plans 

to residents’ before decision-making of them. Secondly, the training for their acknowledge-

ment in monitoring and evaluation of projects and activities according to development 
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plans should be provided. Finally, acknowledgement about development plans should be 

informed to the residents.

Keyword: 1. Participation

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบบการกระจายอ�านาจ ซ่ึงจัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2546 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินมีความ

เป็นอิสระในการบริหารงาน และมีอ�านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงท�าให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 

และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดีที่สุด พระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 และมาตรา 17 

บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าท่ีจัดท�าแผนพัฒนาสามปีท้องถิ่นของตนเอง (ส�านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, หน้า 185-187) และกระทรวงมหาดไทย

ได้ออกระเบยีบว่าด้วยการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยได้ให้ความ

หมายของแผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาสามปีเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก�าหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาที่จัดท�าขึ้นส�าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม

ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี แผนพัฒนาสามปีได้ให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการจัดท�าแผน โดยมีการก�าหนดปัญหาหรือความ

ต้องการในการพัฒนามาจากประชาชนผ่านกระบวนการจัดเวทีประชาชนเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

(ราชกิจจานุเบกษา, 2548)

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นอีกกลไกลส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะใช้เป็นแนวทางใน

การก�าหนดแผนการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิน่ และท้ังยงัใช้เป็นข้อมลูน�าไปสูก่ารก�าหนดจดุมุง่หมายของการพฒันา การก�าหนดภารกจิ

และแนวทางการด�าเนนิงานให้เป็นไปอย่างมรีะบบอนัจะท�าให้การก�าหนดแผนงานและโครงการขององค์การ

บริหารงานส่วนต�าบลมีทิศทางที่สอดคล้อง และประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

แนวทางส�าคัญประการหนึ่งที่จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล คอื การเพิม่ความสามารถในการเชือ่มประสาน สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั องค์กร

เอกชน องค์กรธุรกิจในเขตพื้นที่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงานโดยรู้จักการประสานงานกับ

ภาคีทุกฝ่าย โดยให้ความส�าคัญและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาชนต�าบลร่วมกัน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หน้า 19-35) การมีส่วนร่วมของประชาชนต�าบล จึงเป็นกระบวน

การและกรรมวิธหีนึง่ซึง่จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการพฒันาตามนโยบายของรฐับาล ในเรือ่งของการกระจาย 
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อ�านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นที่เน้นความส�าคัญการให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของชุมชน และส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต�าบล มีความ 

เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน และตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้

อย่างแท้จริง (กรมการปกครองและกรมการพัฒนาชุมชน, 2543)

ดังน้ัน การให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น จึงเป็นแนวทางอันส�าคัญของการด�าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนส่วนต�าบล เป็นวิธีการที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อน�าเสนอ

ความต้องการของประชาชนในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัการพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ

ของคนในชมุชนเพ่ือรบัทราบความต้องการ และปัญหาท่ีแท้จรงิของคนในชุมชนปัจจบัุน องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลศรีวลัิยได้มกีารพฒันาท้องถิน่ของตนเอง โดยมุ่งพฒันาไปตามภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 

2557-2559) ซึง่แนวทางการพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั ก�าหนดว่าในอนาคตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล จะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือก�าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปีสามปี

ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลมากน้อยเพียงใด องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลศรีวิลัยจึงเปิดโอกาสให้ประคมซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

พฒันาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบล เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ  

จงึถอืเป็นกลไกทีส่�าคญัในการก�าหนดแผนงานโครงการทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมคดิรเิริม่ ร่วมตดัสนิใจ และร่วม

ปฏิบัติงาน แต่พบปัญหาคือ ประชาชนยังคงมอบภาระหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นผู้ก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่

ของตนเองเท่าที่ควร จึงท�าให้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่อยู่บนพื้นฐานของปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมและสนับสนุน

การด�าเนินงานของประชาชนในการมส่ีวนร่วมจัดท�าแผนพฒันาสามปีให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านการร่วมคิดริเริ่ม

 2)  ด้านการร่วมตัดสินใจ

 3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.4  เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  6.1.1  ประชากร 

    ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน (งานทะเบียนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2556)

 6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

   ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม

สูตรการค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (บญุชม ศรสีะอาด, 2545,หน้า 43) 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 301 คน

6.2  เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง

 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้สูตรการค�านวณขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) จากประชาชนที่เป็น

หัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 1,217 คน น�ามาหาอัตราส่วนของประชากร (Proportional Size) เพื่อหากลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรนี้ 

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19)

  n = N  

    1+N (e)2

  เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

    N คือ ขนาดของประชากร

    e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในรายงานการวิจัย

  ก�าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05

   n =  1,217

    1 + 1,217 (0.05)2

    = 301.05 

 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) n = 301 

 ทั้งนี้ เพื่อเกิดความสะดวกแก่การค�านวณและกลุ่มตัวอย่างท่ีได้สามารถเป็นตัวแทนของ

ประชากรได้อย่างสมบรูณ์ยิง่ขึน้ จึงใช้กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 301 คนในการวจิยัโดยแยกออกเป็นแต่ละหมูบ้่าน 

จากการค�านวณดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจึงมีจ�านวนดังตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ�านวนครัวเรือน

(หลัง)

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน)

1 บ้านสีเสียด 406 404 810 206 51

2 บ้านห้วยสามัคคี 391 437 828 216 54

3 บ้านนาวี 197 207 404 110 27

4 บ้านโนนหนามแทง 143 115 258 56 14

5 บ้านโพนสวาง 204 220 424 109 27

6 บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย 166 166 332 82 20

7 บ้านหนองฝ้ายน�้า 84 96 180 50 12

8 บ้านหนองหว้า 120 128 248 74 18

9 บ้านโคกสมบูรณ์ 250 224 474 128 32

10 บ้านน้อยสามัคคี 236 244 480 117 29

11 บ้านหนองไผ่ 150 131 281 69 17

 รวม 2,347 2,372 4,719 1,217 301

 

 การสุม่ตัวอย่างเป็นการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลาก

แบบไม่ทดแทนจากรายชื่อของประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน จนได้กลุ่มตัวอย่างครบจ�านวน 301 คน 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาค้นคว้า 

เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามแนววัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสอบถามประกอบด้วยค�าถามแบบปลายปิด และแบบปลายเปิด จ�านวน 3 ตอนประกอบ

ด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพือ่ให้ทราบคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย เพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

ด้านการร่วมคดิรเิริม่ ด้านการร่วมตดัสนิใจ และด้านการร่วมปฏบิตังิาน ลกัษณะของค�าทีใ่ช้มลีกัษณะในเชิง

บวก โดยแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบสอบถามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้การวัดระดับ
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คุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เป็นเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้

 มากที่สุด มีน�้าหนักคะแนน   5 คะแนน

 มาก  มีน�้าหนักคะแนน   4 คะแนน

 ปานกลาง มีน�้าหนักคะแนน   3 คะแนน

 น้อย  มีน�้าหนักคะแนน   2 คะแนน

 น้อยที่สุด  มีน�้าหนักคะแนน   1 คะแนน

 ตอนที่ 3 เป็นค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

6.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามล�าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 6.4.1  ท�าการศกึษาค้นคว้า ทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสารรายงานต่าง ๆ  และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ก�าหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และนิยามค�าศัพท์เฉพาะ เพื่อน�าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อ

ค�าถามในแบบสอบถาม

 6.4.2  ศึกษา รูปแบบและวิธีสร้างแบบสอบถามและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางใน

การน�ามาสร้างแบบสอบถามเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก�าหนดขอบเขตและเนื้อหาของค�าถามให้

ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ท�าการวิจัย

 6.4.3  ร่างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสาม

ด้านโดยก�าหนดขอบเขต และเนื้อหาให้ครอบคลุมตัวแปรที่วิจัย

  6.4.4  น�าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วมเพ่ือพจิารณาตรวจสอบ ข้อความในแบบสอบถามท้ังในด้านเนือ้หา ความเข้าใจ และการใช้ภาษา

ให้มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย

  6.4.5  น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 6.4.6  น�าแบบสอบถามทีแ่ก้ไขแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม เนือ้หา 

(Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วน�าไปแก้ไข การหาคุณภาพ ของเครื่องมือที่

จัดท�าขึ้นนี้ ประกอบด้วย การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ตามดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence ) หรือ IOC ซึ่งข้อค�าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ใน

ช่วง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้เชี่ยวชาญสามท่านประกอบด้วย

   1) นางสาวเชาวลกัษณ์ สขุกนัหา ต�าแหน่ง รองปลดัองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวลิยั 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิการศึกษา รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   2) นางสาวงามศิลป์ แห่สถิต ต�าแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิการศึกษา รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   3)  นายจิราวุฒิ สารุณา ต�าแหน่ง หัวหน้าส่วนส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิการศึกษา ร.ม. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 6.4.7  น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประเมินความเหมาะสมและถูกต้อง

 6.4.8  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือวัดโดยน�าแบบสอบถามที่

ใช้ในการศึกษาวจัิยไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 30 คน เพื่อน�ากลับมาทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือได้ โดย

หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93

  6.4.9  น�าแบบสอบถามทีผ่่านเกณฑ์และปรบัปรงุแก้ไข เรยีบร้อยแล้วเสนออาจารย์ทีป่รกึษา

เพื่อประเมินความเหมาะสมและน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

6.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  6.5.1  ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ 

ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ

รวบรวมข้อมลูการวิจัยจากประชาชนในเขตพืน้ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด

  6.5.2  น�าหนงัสอืขอความร่วมมอืจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรีวลิยั ไปแจกกบัประชาชน

ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลศรวีลัิย อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ด้วยตนเอง

  6.5.3  น�าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคนืมา เลอืกเอาฉบบัทีส่มบรูณ์ ตรวจให้คะแนน และวเิคราะห์

หาค�าตอบเพื่ออภิปรายผลการวิจัยต่อไป

6.6  การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วจัิยได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรปูทางสถิต ิซ่ึงแยกวเิคราะห์

ตามล�าดับ ดังนี้

 6.6.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ 

แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

 6.6.2  วเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ด้วยการหาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลตามเกณฑ์ตัดสิน

ผลการวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ ดังนี้

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
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   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ชูศรี วงศ์

รัตนะ, 2541, หน้า 75)

 6.6.3 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายข้อ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 

(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยค่าระดับการมีส่วนร่วมดังกล่าว จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง 

1.00 - 5.00 ซึง่การแปลผลมคีวามหมายของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละระดับ ดังนี้

   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 6.6.4  วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กับข้อมูลทั่วไปด้านเพศ ใช้การ

ทดสอบค่าท ี(t-test) ส่วนอาย ุและระดับการศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way 

ANOVA or F - test) 

 6.6.5 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และน�าเสนอในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย

6.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ส�าหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท�าวิจัยอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

 6.7.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

 6.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t – test)  

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) 

 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

 1)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128)

  P =  

  P =  ค่าร้อยละ

  X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

  n =  จ�านวนประชากร 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 2)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)

  X    =  

  X    =  ค่าเฉลี่ย

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  n  =  จ�านวนประชากร

 3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53)

  S  =  

  S  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

  N  =  จ�านวนประชากร

 4)  การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 183)

  t   =  

  เมื่อ t  = ค่าที-เทสท์ (t- test Independent) โดยที่ df = n
1
+ n

2
-2

  Χ
 1
 , Χ

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

   S
1
2 

, 
S

2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

  n
1 ,
 n

2
 = จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

 5)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 

เมธธาวิชัย, หน้า 110)

  F   = 

  F   =   อัตราส่วนของความแปรปรวน

  MS
b
 =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

  MS
w
 =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
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7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า

1) ด้านการร่วมคิดริเริ่ม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมคิดริเริ่มโดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากสามข้อและอยู่ในระดับปานกลางสี่ข้อ โดยข้อที่

มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “ร่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการต่างๆของหมูบ้่าน/ต�าบล” ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี”

2)  ด้านการร่วมตดัสนิใจ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งข้อและอยู่ในระดับปานกลางหกข้อ โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ”

3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการร่วมปฏบิตังิาน โดยรวม อยูใ่น

ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้เจด็ข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลได้รับทราบโครงการกิจกรรมของ

แผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติโดยการเข้าร่วมประชุมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาสามปี”

7.1  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

ต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมตฐิานท่ี 1 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานท ี2 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนัมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

7.2  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 โดยสรปุ ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยัครัง้นี ้ล�าดบัความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก คอื การ

ปฏิบัติงานควรเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีที่วางไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้,องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีก่อนที่จะให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ

และองค์การบริหารส่วนต�าบลควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนได้ทราบ

โดยทั่วถึงกัน

8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสามด้าน คือ ด้านการร่วมคิดริเริ่ม, ด้านการร่วม

ตัดสินใจ, และด้านการร่วมปฏิบัติงาน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย 

ทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมคิดริเริ่ม,ด้านการร่วมตัดสินใจ,และด้านการร่วมปฏิบัติงาน อยู่พอสมควร 

โดยเฉพาะด้านการร่วมคิดริเริ่ม ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการของ

ชมุชน เป็นต้น มค่ีาเฉลีย่มากกว่าทกุด้าน แต่การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีด้าน

การร่วมตัดสินใจ,และด้านการร่วมปฏิบัติงาน อาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการ เช่น ระเบียบของกระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2548 เป็นต้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านการร่วมคิดริเริ่ม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาสามปี องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยัมีการจดัท�าแผนพัฒนาสามปีโดยเน้นให้ประชาชน

มีส่วนร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  

เพ่ือรับฟังข้อมลูในการวางแผนเพือ่จดัท�าพฒันาหมูบ้่าน/ต�าบล ร่วมก�าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ในแผน

พัฒนาสามปี แต่อาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการที่เป็นสาเหตุให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร ผลการ

วิจัยโดยรวม ด้านการมีส่วนร่วมคิด จึงอยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

ของหมู่บ้าน/ต�าบล” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแผนงาน และโครงการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของหมู่บ้าน/ต�าบล สอดคล้องกับแนวคิดของ ส�านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการ

ปกครอง ได้กล่าวไว้ว่า “การปกครองส่วนท้องถิน่ว่า หมายถึง การปกครองในรปูลกัษณะ การกระจายอ�านาจ 

บางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท�ากันเองเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ิน มีโอกาสปกครองและบริหาร

ท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้เหตุผลที่ว่าประชาชนในแต่ละ

ท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ดีกว่า บุคคลอื่นและย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น  

โดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี”  

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมคิดในการเสนอวิธีการ

ตดิตาม และประเมินผลในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล และร่วมคดิในการตดัสนิใจ 

เลอืกวิธีการตดิตามและประเมนิผล แผนพฒันาสามปีจึงท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง

 2)  ด้านการร่วมตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ วิเคราะห์และก�าหนดปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาร่วมตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏบิตัแิละตดิตามประเมนิผลโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ  ในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีแต่การมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีน้ันอาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการ เช่น ระเบียบของกระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2548 เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผลการวิจัยโดยรวมของด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนา

สามปี” มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยัเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Vroom และ Deci ที่กล่าวว่า “การมีส่วนร่วม เป็นอิทธิพลที่ปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมการ

ตดัสนิใจ และบคุคลจะได้รบัความพึงพอใจ จากการท�างานท่ีมปีระสทิธภิาพ โดยตัวบคุคลจะพฒันาความผกูพัน 

ที่มีต่องานและจะสามารถท�างานได้ดี ตลอดจนสามารถขยายเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ” มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการ 

ขั้นตอนในกิจกรรมต่าง ๆ อันจะมีผลต่อตนเอง และชุมชน จึงท�าให้ไม่กล้าตัดสินใจ ส่งผลให้การมีส่วนร่วม

ตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัยควรให้ความรู้เก่ียว

กับวัตถปุระสงค์ ขัน้ตอน กระบวนการการจัดท�าแผนพฒันาสามปีให้ประชาชนทราบเพือ่เป็นแนวทางในการ

เลือกตัดสินใจที่หลากหลาย และในการร่วมตัดสินใจในแต่ละโครงการควรแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

และควรให้เจ้าหน้าทีอ่อกชีแ้จงให้ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัของโครงการต่าง ๆ  ก่อนทีจ่ะให้ประชาชนร่วม

ตดัสนิใจ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Cohen, J.M’ and Uphoff ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “การมส่ีวนร่วมเป็นแนวคิด

ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากที่สุด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ใน
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กระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท�า คือ การก�าหนดความต้องการและการ

จัดล�าดับความส�าคัญต่อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการ 

ต่อเนื่องที่ต้องด�าเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงด�าเนินการวางแผน

และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว้” 

 3)  ด้านการร่วมปฏบิตังิาน ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผน

พฒันาสามปี องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยัเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปฏบัิติ

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ร่วมในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆของแผนพัฒนา

สามปี เป็นต้น แต่การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาสามปีนัน้อาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการ 

เช่น ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผลการวิจัยโดยรวมของด้านนี้อยู่ใน

ระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ท่ีว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

หมูบ้่าน/ต�าบลได้รบัทราบโครงการกจิกรรมของแผนพฒันาสามปี” มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีเป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้น�าหมู่บ้านและผู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกจึงเป็น

บคุคลทีป่ระชาชนไว้วางใจและนบัถอืเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการเป็นผูน้�า ให้ค�าแนะน�า โน้มน้าวและชกัจงู

ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลปฏิบัติตามโครงการ และกิจกรรม  

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติโดยการเข้าร่วมประชุมในการจัดท�า

แผนพฒันาสามปี”มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนเป็นบคุคลหนึง่ซึง่

มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดท�าแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อให้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

8.2  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

 จากการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1)  เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนทีมี่เพศต่างกนัมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ (Null 

Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้

ความเท่าเทียมกันจึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีเพศต่างกันก็มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
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 2)  อายุ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสาม

ปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุของประชาชนเป็นเพียงเครื่องหมายให้รู้ว่าใครเกิดก่อน

เกิดหลังเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโอกาสให้ประชาชน

มส่ีวนร่วมด้วยมาตรฐานเดียวกนั ให้ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั แม้ว่าอายจุะแตกต่างกนัจงึท�าให้ประชาชน

มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ 

ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ระดับการศึกษา จากสมมติฐานท่ีว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรวีลิยั ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทีม่กีารศกึษาทกุระดบัได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาสามปีอย่างเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสตรวจสอบได้จึงท�าให้ประชาชนท่ีมีการ

ศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

9.  สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้

9.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 156 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.83 มีอายุ 36 – 55 ปี จ�านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 และมีการศึกษาระดับประถม

ศึกษา จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 43.85

9.2  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการร่วมคิด

ริเริ่ม,ด้านการร่วมตัดสินใจ,และด้านการร่วมปฏิบัติงาน

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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 1)  ด้านการร่วมคิดริเริ่ม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมคิดริเร่ิมโดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากสามข้อและอยู่ในระดับปานกลางสี่ข้อ  

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆของหมู่บ้าน/

ต�าบล” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี”

 2)  ด้านการร่วมตดัสนิใจ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตัดสินใจ โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งข้อและอยู่ในระดับปานกลางหกข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ”

 3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมปฏิบัติงาน โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลได้รับทราบโครงการ

กิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติโดยการเข้าร่วม

ประชุมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี”

9.3  เปรยีบเทยีบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

ต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมตฐิานที ่1 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานท ี2 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนัมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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10.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) ดังต่อไปนี้

10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมท้ังสามด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและยกระดับการจัดท�าแผน

พัฒนาสามปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัยมากขึ้น ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนได้เข้าใจ 

ถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการขั้นตอน การด�าเนินงาน กระบวนการจัดท�าแผนและประโยชน์ของการเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลท้ังในด้านการร่วมคิดริเริ่ม ด้านการ

ร่วมตดัสินใจ และด้านการร่วมปฏบิตังิาน เพราะเม่ือประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการจดั

ท�าแผนพัฒนาสามปีก็จะสามารถพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีเกิด

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในท้องถิน่อย่างแท้จรงิ 

และพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

 1)  ด้านการร่วมคิดริเร่ิม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้านนี้ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงการ

จัดท�าแผนพัฒนาสามปี โดยการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการฝึกให้ประชาชนได้

เรยีนรูถ้งึวถิชีวิีตการปกครองตนเองตามระบอบประชาธปิไตย เปิดโอกาสและให้การสนบัสนนุบทบาท หน้าท่ี

ของประชาชนในการมส่ีวนร่วมคิดจัดท�าแผนพฒันาสามปีมากข้ึน และพฒันาการมส่ีวนร่วมคดิของประชาชน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

ของหมู่บ้าน/ต�าบล” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ 

จงัหวัดร้อยเอด็ ควรรักษาและยกระดบัการพฒันา โดยจดัประชมุสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระหว่างเจ้าหน้าท่ี 

ในต�าบลกับประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมพดูคยุ หรอืวิพากษ์วจิารณ์ในการจดัท�าแผนพฒันา

สามปีมากขึ้น และพัฒนาการมีส่วนร่วมคิด ร่วมพูดคุย หรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของ

หมู่บ้าน/ต�าบลของประชาชนให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนา 

สามปี” มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวิีลยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

ควรปรับปรุงและยกระดับการพฒันา โดยเจ้าหน้าทีใ่นต�าบลออกพบปะประชาชนและให้ความรูเ้ก่ียวกับการ

เลือกวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาสามปีมากขึ้น และร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีของประชาชนให้อยู่ในระดับ

มาก และมากที่สุดต่อไป
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 2)  ด้านการร่วมตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้านนี้โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและ

ยกระดับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วิเคราะห์และ

ก�าหนดปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ในการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปี และพัฒนาให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “ร่วมตดัสนิใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพฒันา

สามปี” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ควรรกัษาและยกระดับการพฒันา โดยเจ้าหน้าทีป่ระชมุชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัท�าโครงการต่าง ๆ  

เพื่อบรรจุในแผน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี  

และพัฒนาการมีส่วนร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนาสามปีของประชาชนให้อยู่ในระดับ 

มากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 7 ท่ีว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ควรปรับปรุงและยกระดับการพัฒนา โดยควรให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจที่หลากหลาย และในการร่วม

ตดัสนิใจในแต่ละโครงการควรแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และควรให้เจ้าหน้าทีอ่อกชีแ้จงให้ความรูเ้กีย่วกบั 

ความส�าคัญของโครงการต่าง ๆ ก่อนที่จะให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ และพัฒนาการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

ในการเลือกแนวทางปฏิบัติของประชาชน ให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและ

ยกระดับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติในการจัดท�าแผน

พฒันาสามปี ร่วมเกบ็ข้อมลูเพือ่น�ามาวเิคราะห์แนวทางในการจัดท�าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนพฒันา

สามปีโดยเข้าร่วมประชุม ร่วมจัดท�าแผน และเสนอแนะ ชักจูง ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลได้ปฏิบัติตามแผน 

และพัฒนาการมีส่วนร่วมปฏิบัติ ให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 2 ท่ีว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน/ต�าบลได้รับทราบโครงการกิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

ดงัน้ันองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลัิย อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ควรปรบัปรงุและยกระดบัการพัฒนา 

โดยคดัเลอืกประชาชนมาจากผูน้�าหมูบ้่านและผูท้ีป่ระชาชนในหมูบ้่านเป็นผูค้ดัเลอืกจงึเป็นบคุคลทีป่ระชาชน

ไว้วางใจและนับน่าถอืเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการเป็นผูน้�า ให้ค�าแนะน�า โน้มน้าวและชกัจงูให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน/ต�าบลปฏิบัติตามโครงการ และกิจกรรม และพัฒนาการมีส่วนร่วมแนะน�า ชักจูงให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน/ต�าบลของท่านในการปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรมของประชาชน ให้อยู่ในระดับมาก และมาก

ที่สุดต่อไป 
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  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ร่วมปฏบิตัโิดยการเข้าร่วมประชมุในการจดัท�า

แผนพฒันาสามปี”มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและยกระดับการพัฒนา โดยเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบทบาท หน้าที่

ของประชาชนด้วยการให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการจัดท�าแผน และพัฒนาการมีส่วนร่วม

ปฏิบัติโดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด 

ต่อไป 

10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวจัิย เรือ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นส�าคัญที่ควรวิจัยต่อไป คือ 

 1)  ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง แต่ด้านการร่วมปฏบัิติ

งานมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพ

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการร่วมปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูล

สารนิเทศในการพัฒนากระบวนการจัดท�าแผนขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย ต่อไป 

 2)  ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ การปฏิบัติงานควรเป็นไปตามแผน

พัฒนาสามปีที่วางไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงควรวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของประชาชน

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อที่จะท�าให้เป็นแรงกระตุ้นประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

11.  ค�าขอบพระคุณ (Acknowledgement)

สารนพินธ์ฉบบัน้ี ส�าเรจ็ได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 

และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีให้ค�าแนะน�าเป็น 

อย่างดีมาโดยตลอด
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เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีให้ความเมตตาในการ

ตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ นางสาวเชาวลักษณ์ สุขกันหา นางสาวงามศิลป์ แห่สถิตย์  นายจิราวุฒิ สารุณา  

ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ประชาชนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง ทกุท่านทีก่รณุาให้ความร่วมมอืในด้านการให้ข้อมลูและการวจัิย จนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีส้�าเร็จลง

ได้อย่างสมบูรณ์ 
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