
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 121

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ PARTICIPATION IN DRAWING UP DEVELOPMENT PLANS OF 

TAMBON CHATURAPHAK PHIMAN MUNICIPALITY IN CHATURAPHAK PHIMAN 

DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พรรณี เครื่องพาที1 

PANNEE KHUNGPATEE 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนพินธ์นี ้มวีตัถปุระสงค์ ดังนี ้1) เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของ

ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประกอบอาชพีต่างกนั และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ 

จตรุพักตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ และเข้าร่วมประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล ได้ขนาดกลุม่

ตัวอย่าง จ�านวน 162 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. 

Krejcie and D.W. Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพักตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากสองด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย คือ ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการร่วม

ตรวจสอบแผนพัฒนา และด้านการร่วมติดตามประเมินผล ตามล�าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่า ประชาชนซึง่มเีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และการประกอบอาชพี ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ล�าดับ

1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย	วทิยาเขตร้อยเอด็.
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ตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณในการ

จัดท�าแผนพัฒนา และโครงการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหา

สาระของร่างแผนพฒันา มากยิง่ขึน้ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตดิตามประเมนิผลในโครงการหรอื

กิจกรรมที่เทศบาลด�าเนินการ มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : 1. การมีส่วนร่วม 2. ประชาชน 3. การจัดท�าแผนพัฒนา

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study residents’ participation in 

drawing up development plans of Tambon Chaturaphak Phiman Municipality in Roi Et 

province’s Chaturaphak Phiman district, 2) to compare their participation in drawing up its 

development plans with variables of their genders, ages, educational levels and  

occupations, and 3) to examine suggestions for their their participation in drawing up its 

development plan. The sampling groups comprise residents and those taking part in  

hearing publics for drawing up its development plans, earning the sampling group of 162 

individuals. The sampling group is set through R.V. Krejcie’s and D.W. Morgan’s table. The 

research instrument is five-rating scale questionnaires, possessing the reliability of the  

entire questionnaires at 0.97. The statistics exploited for data analyses incorporate:  

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of the research findings : 1) Residents’ participation in drawing up  

development plans of Tambon Chaturaphak Phiman Municipality has been rated ‘fair’ in 

the overall aspect Given a specific aspect, two aspects have been scaled ‘high’, and 

other two have been scored ‘fair’. All aspects placed in descending orders of means 

include: participation in setting up problems and requirements, participation in drawing up 

plans and projects, participation in scrutinizing development plans, participation in  

following up and assessment, respectively. 2) The hypothesis testing results have been 

found that variables of residents’ genders, ages, educational levels and occupations have 

shown no significant differences in their participation in drawing up its development plans 

in the overall aspect and a single one, thereby, refusing the formulated hypotheses.  

3) Suggestions garnering from the research in descending orders of first three frequencies 

have found that residents should be given much more opportunities to scrutinize the fiscal 

budget drawing up its development plans and various projects, to follow up and inspect 

the essence of development plan drafts, and to take part in following up and assessing 

projects or activities carried out by the municipality.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นับแต่ได้มกีารประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธสกัราช 2550 เป็นต้นมา บทบาท

อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก

รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนัให้ความส�าคญักับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยก�าหนด

กรอบความเป็นอสิระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอสิระในการก�าหนด

นโยบายการปกครอง การบรหิาร การบรหิารงานบคุคล การเงนิและการคลงั และมอี�านาจหน้าทีข่องตนเอง

โดยเฉพาะ และตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทกุรปูแบบ รวมทัง้รปูแบบเทศบาล มอี�านาจหน้าทีใ่นการจัดท�าแผนพฒันาท้องถิน่ของ

ตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�าเนินการทุกข้ันตอน (กรมการปกครอง, 

2550, หน้า 7)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือ

ส�าคญัอย่างยิง่ท่ีจะช่วยสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ

ของท้องถิน่ เพ่ือน�าไปสูก่ารก�าหนดจดุมุ่งหมายในการพฒันา การก�าหนดภารกจิและแนวทางในการด�าเนนิงาน 

ซึ่งท�าให้การก�าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน

สนบัสนนุในจดุมุง่หมายร่วมกนั ซึง่นอกจากจะท�าให้ปัญหาและความต้องการได้รบัการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว  

ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน 

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การร่วมก�าหนดปัญหา และความต้องการ การร่วม

จัดท�าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล (กรมการปกครอง, 

2549, หน้า 19)

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ และการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลทกุข้ันตอน นบัตัง้แต่ 

การร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ การร่วมจัดท�าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา 

และการร่วมติดตามประเมินผล โดยจัดการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ร่วม

จัดท�าแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ จากการสังเกตของผู้วิจัยและการสนทนากับประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งสรุป

ปัญหาของเทศบาลปรากฏว่า มีประชาชนเข้าร่วมเป็นบางส่วน และบางขั้นตอนเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

สถานที่ ช่วงเวลานัดหมาย ในการประชุมแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน ประชาชนไม่สะดวก หรือติดภารกิจ

การงานประจ�าวนั เป็นผลท�าให้โครงการพฒันาตามแผนได้รับการวพิากษ์วจิารณ์ว่าไม่ทัว่ถงึ และไม่เท่าเทยีมกนั 

ทุกหมู่บ้าน หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน, 2556, หน้า 1)

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการวจิยัเรือ่ง การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่น�าผลการวจิยั

ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และน�าไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
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ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะพนักงานเทศบาลต�าบลชุมพร มีความสนใจท�าการวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�า

ผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล 

ต�าบลชุมพร มากยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพ่ือเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพต่างกัน

2.3  เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.4  ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ท�าให้ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 

ต่างกัน

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.4  สามารถน�าผลการวจัิยใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ และเป็นแนวทางแก้ไข ปรบัปรงุ พฒันาส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากร ได้แก่ ประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล ตามบัญชรีายช่ือประชาชน

ผูเ้ข้าร่วมประชาคมในการจดัท�าแผนเทศบาลต�าบล ในแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านคุ้มใต้ จ�านวน 80 คน บ้านคุ้มตลาด  

จ�านวน 90 คน และบ้านคุ้มเหนือ จ�านวน 110 คน ในปี พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพกัตรพมิาน พ.ศ.2558 – 2560) รวมท้ังสิน้ จ�านวน 280 คน (ส�านกังานเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพกัตรพมิาน, 

2557, หน้า 7).

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล ตามบัญชีรายชื่อ

ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคมในการจัดท�าแผนเทศบาลต�าบล ในแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านคุ้มใต้ จ�านวน 80 คน  

บ้านคุ้มตลาด จ�านวน 90 คน และบ้านคุ้มเหนือ จ�านวน 110 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 280 คน ก�าหนด 

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

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 162 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 40 – 41).

5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ

เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และการประกอบอาชีพ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือก

ระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพิมาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน  

จังหวัดร้อยเอ็ด มีห้าช่วงระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในข้อค�าถาม จ�านวน 28 ข้อ 

จ�าแนกออกเป็นสี่ด้าน คือ ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ  

ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา และด้านร่วมติดตามและประเมินผล แต่ละด้านมีจ�านวนข้อค�าถาม 

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ค�าถามข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งห้าด้าน

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

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

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

ทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test
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6.  ผลการวิจัย

ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

อยูใ่นระดบัมากสองด้าน และอยูใ่นระดับปานกลางสามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื 

ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา 

และด้านการติดตามประเมินผล ตามล�าดับ เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1) ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า

แผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการก�าหนดปัญหา

และความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านต่อคณะกรรมการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาล” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะในการส่งเสริมรายได้ชุมชน” 

2)  ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากห้าข้อ และอยู่ในระดับปานกลางสองข้อ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดในการพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากที่สุด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมก�าหนดทรัพยากร 

และแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล” 

3) ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา  

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ อยูใ่นระดับปานกลางทัง้เจด็ข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  

คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล” รองลงมา 

คอื ข้อ 7 ทีว่่า “ตรวจสอบเนือ้หาสาระของร่างแผนพฒันาเทศบาล ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก สภาเทศบาล” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหาสาระของ 

ร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ” 

4)  ด้านการติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวม  

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางหกข้อ และอยู่ในระดับน้อยหนึ่งข้อ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ ข้อ 1 ท่ีว่า “ร่วมควบคมุ ติดตามโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ทศบาล 

ด�าเนินการเพื่อให้ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาของเทศบาล ” 

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และการประกอบอาชีพ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
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สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

สมมตฐิานที ่4 ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

7.  อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยที่น่าสนใจเห็นควรน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

7.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอ็ด พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ได้จดัท�าแผนพฒันา

ประจ�าปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจดัท�าแผนเพือ่ร่วมพฒันาท้องถิน่ แต่การมส่ีวนร่วมอาจ

ไม่มากนัก ทั้งนี้การก�าหนดแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และงบประมาณที่จัดสรร

จ�ากัด จึงท�าให้ประชาชนไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมมากนัก อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั สภุคั เนยีมสูงเนนิ ได้ท�าวจิยั การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ 

ชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายได้

ดังนี้

 1) ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�า 

แผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนอาจต้องการเข้าร่วมพฒันาหมูบ้่าน เพือ่เสนอความต้องการ 

ความเดือดร้อน และของบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการก�าหนด

ปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของสภุคั เนยีมสงูเนนิ ได้ท�า

วิจัย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านก�าหนด

ปัญหาความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมา สว่างศรี ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลพิมายอ�าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลพิมาย 

อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านต่อ

คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนอาจเห็นว่าการประชมุระดบัหมูบ้่านถอืเป็นเรือ่งใกล้ตวัมโีอกาสได้พบปะเพือ่นบ้านใกล้เรอืนเคยีงด้วย  

และการประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดที่หมู่บ้านของตนเอง จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด 

ปัญหาและตรงกับความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง ให้ค�าอธิบายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ�านาจหรือ

กระจายอ�านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีอ�านาจในการ

ปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวคิดที่ว่า ถ้าอ�านาจ

การปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่น แล้วรัฐบาลของท้องถ่ินก็ย่อมจะเป็นรัฐบาลของประชาชน โดย

ประชาชนและเพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะในการส่งเสริมรายได้ชุมชน” ซึ่ง

มีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าได้มีการร่วมเสนอแนะใน

การส่งเสริมรายได้ชุมชนพอสมควร เพราะอาจต้องการเห็นแผนพัฒนาเป็นไปตามท่ีได้น�าเสนอ เพื่อขอ 

งบประมาณพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ นพเกสร ได้ให้

ความหมายของประชาคมต�าบลไว้ว่า ประชาคม หมายถงึ การทีป่ระชาชนจ�านวนหนึง่มวีตัถปุระสงค์ร่วมกนั 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มีอุดมคติร่วมกัน หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความ

เอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีระบบการ

จัดการในระดับกลุ่ม 

 2) ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจต้องการน�าปัญหาของหมู่บ้าน

เพื่อจัดท�าแผน และโครงการให้ครบถ้วนในแผนพัฒนา อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนในการจัดท�า

แผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการจดัท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงปี ค�าปาน ได้ท�าการวิจัย การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลนิคมค�าสร้อย อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัด

มกุดาหาร ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลนคิมค�าสร้อย 

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้านการวางแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด

ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากที่สุด” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดในการพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากที่สุด เป็นแนวทางในการตัดสินใจร่วมกัน จึงมีส่วนร่วมมากพอสมควร ซึ่งผล

การวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สัมพันธ์ เตชะอธิก และคนอื่น ๆ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

ของประชาคมไว้ว่า ประกอบด้วยปัจจยัส�าคญัดงัข้อ 1) มีวสิยัทศัน์ร่วมกัน คนในองค์กร หรอืกลุม่ประชาคม

จะต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกัน รู้และเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางข้างท่ีจะไปด้วยกันหรือท�ากิจกรรม 

ร่วมกัน ดังนั้นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจึงมีความจ�าเป็น

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ท่ีว่า “ร่วมก�าหนดทรพัยากร และแหล่งของทรพัยากร

ที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนอาจเห็นว่าการร่วมก�าหนดทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล

เป็นการร่วมตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในทรัพยากรที่มีอยู่ และเพื่อให้สามารถน�าทรัพยากรไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด แต่การเข้าร่วมอาจยังมีข้อจ�ากัดในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งท�าให้ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วม 

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ

จตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ในรายข้อนีต้�า่กว่าทกุข้อ ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ กิ่งแก้ว อินหว่าง และ เพ็ญแข ศรีสุทธิกุล กล่าวถึงมิติต่าง ๆ ของประชาคมสามารถจ�าแนกลักษณะ

ได้ดังนี้ 1) เป็นระบบสังคมของต�าบลที่มีอาณาเขตชัดแจ้ง อันจะเป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ 

ในต�าบล รวมทั้งระดับเหนือต�าบลและหมู่บ้าน 2) เป็นระบบภาวะผู้น�าของชุมชนที่ประกอบด้วยผู้น�าของ

กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งโดยภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือกลุ่มวัฒนธรรมและกลุ่มเศรษฐกิจ หรือธุรกิจ

และผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าต้องไม่ติดยึดความเป็นผู้น�า 3) สมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรมีความสัมพันธ์เป็นท่ี

ยอมรับว่าเป็นผู้น�าของสมาชิกในต�าบลและหมู่บ้าน 4) มีความภักดีต่อต�าบล หมู่บ้าน ในฐานะเป็นสมาชิกที่

กระฉับกระเฉงที่จะถือว่า ต�าบลหมู่บ้านคือถิ่นฐานท่ีตนมีส่วนได้เสียต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของต�าบล
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และมีความพร้อมที่จะอาสาเพื่อแสดงความคิดเห็นและเจตนาและ 5) ระบบผู้น�าในระบบต�าบลนี้ จะต้องมี

ความต่อเนือ่งแต่ไม่ใช่องค์กร เพราะจะไม่มสีายการบงัคบับญัชา แต่จะเป็นระบบทีต่่างมอีทิธพิลต่อความคดิเหน็ 

และตัดสินใจ โดยมีต�าบลเป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก รวมทั้งสามารถก�าหนดผลประโยชน์สาธารณะของต�าบลได้

 3) ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการตรวจสอบแผนพฒันา 

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าด้านการตรวจสอบแผน

พัฒนายังมีส่วนร่วมไม่มากนัก เพราะประชาชนอาจไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว และอีกประการหนึ่งเทศบาล

ต�าบลอาจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ 

ตรวจสอบแผนพฒันา โดยรวม อยูใ่นระดับปานกลาง ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัการวจิยัของ  

นพวรรณ ศรีวร ได้ท�าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล

สวุรรณคหูา อ�าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูผลการวิจยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จดัท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลนคิมค�าสร้อย อ�าเภอนคิมค�าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร ด้านการตรวจสอบแผน

พัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีระดับการแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

ประชาชนอาจเห็นว่า การเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล  

ได้มีการติดตามการเข้าร่วมรับฟังอยู่พอสมควร เพราะทางเทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าร่วม

ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในรายข้อนี้สูงกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผล

การวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มรูีปแบบและขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว้ดงันี ้1) การท่ีประชาชน

มส่ีวนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรการจดัตัง้ของประชาชน เช่น การรวมกลุ่มเยาวชน

ต่างๆ 2) การทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมโดยอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผูแ้ทนประชาชน เช่น 

กรรมการรวมกลุ่ม ชุมชน กรรมการ กลุ่มเลี้ยงไหม คณะกรรมการหมู่บ้าน และ 3) การมีส่วนร่วมโดยการ

เปิดโอกาสให้ (Open-Participation) โดยผ่านผู้แทนที่ไม่ใช่องค์กรของประชาชน เช่น สถาบัน หน่วยงาน

ที่เชิญชวน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้าน 

เนือ้หาสาระของร่างแผนพฒันาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจดัท�าแผนฯ” ซึง่มรีะดบัการแปลผลในระดบัปานกลาง  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเน้ือหาสาระ

ของร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ การแสดงความคดิเหน็ไม่ค่อยมส่ีวนร่วมสนบัสนนุ

หรือคัดค้านเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ในรายข้อนีต้�า่กว่าข้ออ่ืน ๆ  ซ่ึงผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกับแนวคดิของ ไพรตัน์ เดชะรนิทร์  
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้กล่าวถงึลกัษณะการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาไว้ ดงันี ้1) ร่วมท�าการศกึษาค้นคว้าปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชน 2) คิดหาและสร้างรูปแบบและ 

วธิกีารพฒันาเพือ่แก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรอืเพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ท่ีมปีระโยชน์ต่อชมุชน หรอืสนอง

ความต้องการของชุมชน 3) ร่วมนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา

ความต้องการของชุมชน 4) ร่วมตัดสินในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ร่วมจัด

หรือปรบัปรงุระบบการบรหิารงานพฒันาให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล 6) ร่วมลงทนุกจิกรรมโครงการ

ของชุมชนมีขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการ

และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบ�ารุงรักษา

โครงการและกิจกรรมที่ได้ท�าไว้โดยเอกชน และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป และ 4) ด้านการติดตาม

ประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการติดตามประเมินผลเป็นเรื่องยุ่งยาก มีกระบวนการที่มากมาย 

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน  

อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ผลการวจิยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกบัการ

วิจัยของ สุภัค เนียมสูงเนิน ได้ท�าวิจัย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ

ชมุชนต่อการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบุรี ด้านการตดิตามและ

ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพวรรณ ศรีวร ได้ท�าการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลสุวรรณคูหา อ�าเภอสุวรรณคูหา  

จังหวัดหนองบัวล�าภู  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล 

ต�าบลนิคมค�าสร้อย อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้านการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดับปานกลาง

 ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “ร่วมปฏบิตัติามแผนงานโครงการแผนพฒันาเทศบาล 

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย” ซึง่มรีะดบัการแปลผลในระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจ

ต้องการติดตามประเมินผลร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ

จตรุพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอด็ ในรายข้อนีส้งูกว่าข้ออืน่ ๆ  ซึง่ผลการวจิยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายเรื่อง การมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เรื่องนั้นๆ ได้เสียสละทรัพยากรส่วนตน เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถแรงงาน เงินทุน วัสดุ เข้าไปมี

บทบาทในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมด้านการจัดการควบคุม การใช้และการกระจายทรัพยากรตลอดจน

ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

 ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “ร่วมควบคมุ ตดิตามโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ทศบาล 

ด�าเนินการเพ่ือให้ตามเป้าหมายในแผนพฒันาของเทศบาล” ซึง่มีระดบัการแปลผลในระดบัปานกลาง ทีเ่ป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนติดตามประเมินผลควบคุม ติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด�าเนิน
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การเพื่อให้ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาของเทศบาลไม่มากนัก เพราะไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว อาจด้วยเหตุนี ้

จงึท�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในรายข้อนี้ต�่ากว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีทอง 

หงส์วิวัตน์ ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อ 3) ด้านการตรวจ

สอบแผน ร่วมติดสอบแผนโครงการ ตรวจสอบการบริหารงาน ตรวจสอบระบบขั้นตอนการท�างาน เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ 

8.  ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้องค์การบริหารส่วนต�าบล ควร

ปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาแนวทางให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบล

เพิม่มากขึน้ทัง้ห้าด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการติดตามประเมนิผลควรให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัแรก เพราะ

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมต�่าที่สุด

 1)  ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ ผลการวจิยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ

ก�าหนดปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

ร่วมแก้ปัญหาในชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านต่อ

คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อก�าหนดทิศทางปัญหา และความ

ต้องการของหมู่บ้าน ให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะในการส่งเสริมรายได้ชุมชน” ซึ่ง

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควร

รักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและ 

วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน ให้มากยิ่งขึ้น

 2)  ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 133

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนและโครงการให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด

ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากท่ีสุด” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ดังนั้น 

ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการ

พัฒนาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในวเิคราะห์ และพจิารณาล�าดบัปัญหา และความ

ต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอจัดท�าแผนพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ร่วมก�าหนดทรัพยากร และแหล่งของทรพัยากร

ที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 

จตุรพกัตรพมิาน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ร่วมก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น

 3)  ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการตรวจสอบแผนพฒันา 

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควร

แก้ไขปรับปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ

แผนพัฒนาเทศบาล ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส  

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา เทศบาล  

หลังจากที่คณะกรรมการจัดท�าแผนฯจัดท�าเสร็จ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “แสดงความคดิเหน็สนบัสนนุหรอืคดัค้านเนือ้หา

สาระของร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับ

การพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบ และแสดงความคดิเหน็สนับสนนุหรอืคดัค้านเนือ้หา

สาระของร่างแผนพัฒนา เทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

 4)  ด้านการตดิตามประเมนิผล พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล  

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง จงึควรแก้ไข 

ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เปิดเผยข้อมูลการท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้

ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการน�าแผนพัฒนา เทศบาลไปจัดท�า

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการแผนพัฒนา

เทศบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 
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จตรุพกัตรพมิาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดับการพฒันาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการตดิตามประเมนิผลเกีย่วกบัแผน และโครงการทีไ่ด้น�าเสนอตรงกบัความ

ต้องการของหมู่บ้าน ให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมควบคุม ติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่

เทศบาล ด�าเนินการเพื่อให้ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาของเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับ

การพฒันาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามประเมนิผลการตดัสนิใจของเทศบาล ในแก้ไขปัญหา และความ

ต้องการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัย 

ต่อยอดดังต่อไปนี้

 1)  จาการวจิยัพบว่า ด้านการตดิตามประเมนิผล เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ ควรวจัิย  

อุปสรรค และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในเขตเทศบาล 

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2) จาการวจิยัพบว่า ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ เป็นด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ

ดังนั้น ควรวิจัย บทบาทของประชาชนในการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการในการจัดท�าแผนพัฒนา

ของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการก�าหนดปัญหาและ

ความต้องการ

 3)  จากการวิจัยข้อเสนอแนะพบว่า ข้อที่มีความถี่มากที่สุด คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เป็นข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด ดังนั้น ควรวิจัย ปัญหา และ

อปุสรรคในการจดัท�าแผนพฒันาของเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็
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มหาสารคาม

10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตรุพกัตรพิมาน จังหวดัร้อยเอด็ ฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

และรองศาสตราจารย์ อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และ

ตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช 

พืน้ชมภ ูประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.สกุจิ ชยัมสุกิ และรองศาสตราจารย์ ศรชยั ท้าวมติร  

คณะกรรมการสอบสารนพินธ์ ทีใ่ห้ความเมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้สารนพินธ์ส�าเรจ็ลลุ่วง

สมบูรณ์ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ นางสาวจารุวรรณ เวียงนนท์ นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี และว่าที่ร้อยตรี

พนาดร บัวหลวง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์

เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ 

จตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ และเข้าร่วมประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล ซึง่ได้รบัการ 

คัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย  

จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้ทางวิชาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์ 

ที่ได้ให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เก่ียวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้  

ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ก�าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน และคุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจาก

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติ

ปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต


