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สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ของประชาคมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอ
แนะของประชาคมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 121 คน ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีเทียบตารางของ
เครจซีและมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA : F-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั พบว่า 1) การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการน�ำแผนไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ และด้านการติดตามและประเมินผล 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาคมทีม่ เี พศ อายุ
ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม ในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะของประชาคม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
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ในการพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความถี่จากสูงไปหาต�่ำสามล�ำดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลควรมีการอบรม
ความรูเ้ กีย่ วกับการวางแผนให้กบั ประชาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรให้ประชาคมมีสว่ นรับทราบการน�ำ
แผนไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะตั้งแต่การเริ่มต้นใช้แผน และข้อเสนอแนะของประชาคมในการพัฒนาการมี
ส่วนร่วม
ค�ำส�ำคัญ : 1. การมีส่วนร่วม 2. แผนพัฒนา
ABSTRACT
This thematic paper was of the purposes : 1) to study community members’
participation in drawing up Tambon Phlabphla Administrative Organization’s development
plans in Chiang Khwan district of Roi Et province, 2) to compare their participation in
drawing up its development plans to variables of their differing genders, ages educational
qualifications and occupation, and 3) to collect their suggestions for developing their
participation in drawing up its development plans. The sampling group comprised 121
community members in in its authorized area, setting the sample through R.V. Krejcie’s
and D.W. Morgan’s table. The research instrument was the Linkert – type questionnaire
form, numbering 30 questions. Each of which possessed the reliability at .92. Statistics used
for conducting the research encompassed percentage, arithmetic mean, standard deviation,
t – test and F- test (One-way ANOVA), processing data by making use of the computer
software package.
Results the research have revealed the following findings : 1) Community members’
participation in drawing up its development plans have been rated at the high scale in the
overall aspect as the same as each of three aspect taken into consideration. All aspects
placed in descending order of means were: i) planning, ii) taking plans into action, and iii)
supervising and assessing results. 2) The hypothesis testing results have confirmed that
their genders, ages, educational qualification and occupation bear no significant differences in their participation in drawing up them. Their suggestions for developing their
participation in drawing up them in descending order of frequencies that authorities should:
i) hold training courses on knowledge of planning processer for community members, ii)
have kept them informed of taking the plans into action on the regular basis since the
onset of a plan.
Keywords : 1. Participation 2. development plan
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 141

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
การจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล 3 ปี รัฐได้ก�ำหนดให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชน ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลและผูน้ ำ� ทีไ่ ม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ ำ� ทางศาสนา
ผู้น�ำกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านมาประชุมร่วมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในรูปของประชาคม เพื่อค้นหาปัญหา
ที่แท้จริงของประชาชนท�ำให้ประชาชนมีบทบาทหน้าที่ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลมีการจัดประชาคม และท�ำแผนพัฒนาที่ดี จะท�ำให้การบริการประชาชนและการบริหาร
งานดีตามไปด้วย ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย สร้างความผาสุกและอยู่ดีกินดีให้แก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการวางแผนพัฒนาเป็นกระบวนการเริม่ แรกของการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการกระจายอ�ำนาจ ทางการจึงมุ่งเน้นให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในรูปของประชาคม ซึ่งน่าจะเป็นวิถีทางที่ถูกต้องที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้
ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน และเข้าใจถึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้อย่างถูกต้อง
ตลอดจนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดไปใช้พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง (สุวรรณ พิณตานนท์, 2546, หน้า
12)
การจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ปัจจุบนั ด�ำเนินงานโดยการให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในรูปประชาคม หรืออาจเรียกว่าประชาคมหมูบ่ า้ น
โดยคาดหวังว่า แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่ปรากฏออกมาน่าจะครอบคลุมความต้องการของ
ประชาชน และสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อคณะผู้บริหารน�ำ
โครงการทีบ่ รรจุในแผนพัฒนามาด�ำเนินงานยังมีการร้องเรียนว่าไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดย
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้าง และแสดงความคิดเห็นผ่าน
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านบ้าง (องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา, 2558, หน้า 11)
จากสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดท�ำแผนพัฒนาดังกล่าว จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ น�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ การประกอบอาชีพ
ต่างกัน
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2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาคมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาคมที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาคมที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาคมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.4 ประชาคมทีม่ กี ารประกอบอาชีพต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน
4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาคมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
4.4 สามารถน�ำผลที่ได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
5. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 11 หมู่บ้าน จ�ำนวนหมู่บ้านละ 15 คน รวม 165 คน
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 11 หมู่บ้าน จ�ำนวนหมู่บ้านละ 11 คน รวม 121 คน ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดย
วิธี เทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan อ้างถึงใน นิภา เมธธาวีชัย,
2543, หน้า 59) กรณีนี้จ�ำนวนกลุ่มประชากรไม่ตรงกับจ�ำนวนกลุ่มประชากรในตารางของเครจซี่และมอร์
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แกน ผู้วิจัยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์หาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้
จากตารางเครจซี และมอร์แกน ประชากร 160 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 113 คน และประชากร
170 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 118 คน ดังนั้นประชากรเพิ่มขึ้น 10 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น 5 คน
ประชากรในการวิจัย คือ 165 คน เพิ่มจากฐาน 160 คน เป็น 5 คน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ประชากรเพิ่ม 10 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 4 คน
ประชากรเพิ่ม 5 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 5x5/10 คน = 2.5 คน
น�ำไปรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฐานได้
= 113 + 3 =116 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน ละ
= 116/ 11 = 10.5 คน
เพื่อให้ได้จ�ำนวนเต็มแต่ละหมู่บ้าน จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นหมู่บ้านละ 11 คน เนื่องจาก
ประชากรมีเท่ากัน จึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน = 11X 11 = 121 คน
เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด�ำเนินการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยก�ำหนดให้ประชากรจากทุกหมู่บ้านเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน�ำ
มาก�ำหนดสัดส่วนตามขัน้ ตอนดังนี้ (1) แบ่งประชากรเป็นชัน้ ภูมโิ ดยใช้หมูบ่ า้ นเป็นตัวแบ่งชัน้ ภูมิ (2) ก�ำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วน 2) สุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เป็นการสุม่ ตัวอย่างทีป่ ระชากรมีสทิ ธิได้รบั เลือกเท่า ๆ กัน (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548) โดยมีบญ
ั ชีรายชือ่
ของตัว ประชาคมและท�ำการจับสลาก จนได้กลุม่ ตัวอย่างครบตามต้องการ ซึง่ มีลำ� ดับขัน้ ตอนการสุม่ ตัวอย่าง
ดังนี้ (1) เขียนชื่อประชาคมแต่ละหมู่บ้านลงในแผ่นกระดาษโดยใช้ 1 ชื่อ ต่อ 1 แผ่น แล้วม้วนสลากน�ำลง
กล่อง (2) จับขึ้นมาทีละแผ่น และจดบันทึกไว้ว่าเป็นประชาคมคนใด (3) ม้วนสลากแผ่นเดิมใส่ลงในกล่อง
เดิมแล้วจับสลากขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้โอกาสประชาคมถูกเลือกเท่ากัน และ (4) กรณีหยิบได้ชื่อเดิมก็ม้วน
สลากน�ำใส่ลงไปในกล่องเดิมแล้วจับขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ ด�ำเนินการเช่นนีเ้ รือ่ ยไปจนได้กลุม่ ตัวอย่างครบ 121 คน
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวนสามด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน
2) ด้านการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ และ 3) ด้านการติดตามและประเมินผล
5.3 ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ได้แก่ เขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัด
ร้อยเอ็ด
5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Closed-ended Questionnaire)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาคมในการพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นค�ำถามลักษณะปลายเปิด (Openended Question)
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
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อนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA)
หรือ (F-test)
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้
6.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับจ�ำนวนของของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 121 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 62.81 อายุเกิน 51 ปี จ�ำนวน 62
คน คิดเป็นร้อยละ 51.24 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 44.63 และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ�ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 51.24
6.2 ผลการวิเคราะห์การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ สามด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผนด้านการน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และด้านการติดตามและประเมินผล เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านสรุป
ผลได้ดังนี้
1) ด้านการวางแผน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่
4 ที่ ว่า “การประชุมการวางแผนจัดท�ำแผนพัฒนา” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 9 ที่ว่า “การ
วางแผนประกาศใช้แผนพัฒนา”
2) ด้านการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 ที่ ว่า “การประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนา” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 7 ที่ว่า “การปฏิบัติตามแผนพัฒนาทุกแผน”
3) ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อที่ 1 ที่ ว่า “การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ได้แก่ ข้อที่ 5 ที่ว่า “การติดตามการจัดท�ำโครงการตามแผนพัฒนา”
6.2 ผลการเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคม พบว่า ประชาคมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null
Hypothesis)
6.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะทีม่ ตี อ่ การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาคมเสนอแนะ
เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถีจ่ ากสูงไปหาต�ำ่ สามอันดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลควรมีการอบรม
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ความรูเ้ กีย่ วกับการวางแผนให้กบั ประชาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบลควรให้ประชาคมมีสว่ นรับทราบการน�ำ
แผนไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะตั้งแต่การเริ่มต้นใช้แผนและองค์การบริหารส่วนต�ำบลควรให้ประชาคมมีส่วน
รับทราบการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะตั้งแต่การเริ่มต้นใช้แผน
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ำมาอธิบายผลได้ดังนี้
7.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ประชุมการวางแผนจัดท�ำแผนพัฒนาการวางแผนก�ำหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดท�ำแผนพัฒนามีการ
ประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนามีการท�ำความเข้าใจในการน�ำแผนพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
มีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการ
ก�ำหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศิณี พรมตัน (2554, หน้า 85) ทีไ่ ด้ทำ� การ
วิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
7.1.1 ด้านการวางแผน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาคม
คือบุคคลที่ได้รับการเลือกจากประชาชนที่มาร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการจัดท�ำ
แผนพัฒนา งานที่ส�ำคัญล�ำดับต้นในการจัดท�ำแผนคือการจัดท�ำแผนการประชุมการวางแผนจัดท�ำแผน
พัฒนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวางแผนการพัฒนาการวางแผนระดมความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาการ
ก�ำหนดปัญหาในการจัดท�ำแผนพัฒนา รวมถึงการวางแผนก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดท�ำแผน
พัฒนาซึงถือเป็นหน้าที่ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรพต บัวศรี (2553, หน้า78) ที่
ได้ทำ� การศึกษาการมีสว่ นร่วมของตัวแทนประชาคมหมูบ่ า้ นในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วน
ต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก
7.1.2 ด้านการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา มีการท�ำความเข้าใจในการน�ำแผนพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มีการน�ำ
ข้อมูลจากแผนพัฒนามาจัดท�ำข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย มีการจัดท�ำข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายตาม
แผนพัฒนาการใช้งบประมาณในการด�ำเนินโครงการตามแผนพัฒนาและมีการจัดซือ้ จัดจ้างตามแผนพัฒนา
และโครงการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บรรพต บัวศรี (2553, หน้า 78) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาการมีสว่ นร่วม
ของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม
จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า ด้านขั้นการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
7.1.3 ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาก�ำหนดให้ประชาคมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มี
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การก�ำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล มีการก�ำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และมีการ
ติดตามการจัดท�ำโครงการตามแผนพัฒนา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บรรพต บัวศรี (2553, หน้า 78) ที่
ได้ทำ� การศึกษาการมีสว่ นร่วมของตัวแทนประชาคมหมูบ่ า้ นในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วน
ต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า ด้านขัน้ การติดตามและประเมินผลประเมิน
ผล อยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคม น�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
7.2.1 ประชาคมที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็น
เช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ เพศมีผลต่อการมีสว่ นร่วมก็จริง แต่ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาไม่แตก
ต่างกัน เพราะอยูใ่ นท้องถิน่ เดีย่ วกัน รับทราบบทบาทของประชาคมในลักษณะเดียวกัน ประชาคมเป็นบุคล
ในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในการจัดท�ำแผนพัฒนาไม่ว่าประชาคมที่เป็นชายหรือ
หญิงล้วนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาในลักษณะเดียวกัน จึงไม่ขนึ้ อยูว่ า่ เพศไหน แต่ขนึ้ อยูก่ บั บทบาท
ของประชาคม สอดคล้องกับการวิจัยของ บรรพต บัวศรี (2553, หน้า78) ที่ได้ท�ำการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม
จังหวัดนครพนม ผลการเปรียบเทียบ พบว่าตัวแทนประชาคมหมูบ่ า้ นทีม่ เี พศต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาของขององค์การ บริหารส่วนต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน และไม่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กานต์รวี พฤกษชาติ (2559, หน้า 17) ทีไ่ ด้การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีวลิ ยั อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาคม
ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี ไม่แตกต่างกัน
7.2.2 ประชาคมที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็น
เช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ อายุมผี ลต่อการมีสว่ นร่วมก็จริง แต่ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่วา่ มีอายุชว่ งใด มีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา ไม่แตกต่างกัน เพราะ
อยู่ในท้องถิ่นเดี่ยวกัน รับทราบบทบาทของประชาคมในลักษณะเดียวกัน ประชาคมเป็นบุคลในท้องถิ่น
มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในการจัดท�ำแผนพัฒนาไม่ว่าประชาคมที่มีช่วงอายุใด ล้วนมีส่วน
ร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาในลักษณะเดียวกัน จึงไม่ขนึ้ อยูว่ า่ อายุเท่าใด แต่ขนึ้ อยูก่ บั บทบาทของประชาคม
สอดคล้องกับการวิจัยของ อนุศิษฎ์ รัตน์วิชัย (2552, หน้า 89) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลธัญญา อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบ
ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาของเทศบาลต�ำบลธัญญา อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน และ ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายรุ้ง มูลศรีแก้ว (2552, หน้า 89)
ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษามีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลห้วยแอ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า ประชาคมทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีสว่ นร่วม
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ของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.2.3 ประชาคมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่วมก็จริง แต่ประชาคมในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่ามีระดับการศึกษาใด มีส่วนร่วมในการจัด
ท�ำแผนพัฒนา ไม่แตกต่างกัน เพราะอยูใ่ นท้องถิน่ เดีย่ วกัน รับทราบบทบาทของประชาคมในลักษณะเดียวกัน
ประชาคมเป็นบุคลในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในการจัดท�ำแผนพัฒนาไม่ว่า
ประชาคมที่มีการศึกษาระดับใด ล้วนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาในลักษณะเดียวกัน จึงไม่ขึ้นอยู่ว่า
ระดับการศึกษา แต่ขนึ้ อยูก่ บั บทบาทของประชาคม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สายรุง้ มูลศรีแก้ว (2552,
หน้า 89) ที่ได้ท�ำการศึกษามีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณี :
องค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยแอ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามผลการวิจยั พบว่าประชาคมทีม่ อี ายุตา่ ง
กัน มีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บรรเจิด สอพิมาย (2552, หน้า 80) ที่ได้ท�ำการศึกษา การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กรณีศกึ ษา : องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับ
การศึกษาต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน
7.2.4 ประชาคมทีม่ กี ารประกอบอาชีพต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การประกอบอาชีพมีผลต่อการมีสว่ นร่วมก็จริง แต่ประชาคมในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่วา่ มีการประกอบอาชีพใด มีสว่ นร่วมในการ
จัดท�ำแผนพัฒนา ไม่แตกต่างกัน เพราะอยู่ในท้องถิ่นเดี่ยวกัน รับทราบบทบาทของประชาคมในลักษณะ
เดียวกัน ประชาคมเป็นบุคลในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในการจัดท�ำแผนพัฒนาไม่
ว่าประชาคมที่มีการประกอบอาชีพใด ล้วนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาในลักษณะเดียวกัน จึงไม่ขึ้น
อยูก่ บั ว่ามีการประกอบอาชีพแต่ขนึ้ อยูก่ บั บทบาทของประชาคม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อนุศษิ ฎ์ รัตน์
วิชัย (2552, หน้า 89) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาล
ต�ำบลธัญญา อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลธัญญา อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ด้านการวางแผน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ดังนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา
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อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และก�ำหนดนโยบายเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาด้านการวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการอบรมความรู้
ด้านการวางแผนให้กับประชาคมเพื่อให้มีความเข้าใจการวางแผนทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้การ
วางแผนในการจัดท�ำแผนพัฒนาเกิดประสิทธิผลสูงสุด
8.1.2 ด้านการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และก�ำหนดนโยบายเพื่อยกระดับการ
มีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาด้านการน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการน�ำแผนไปปฏิบัติทุกขั้นตอน
8.1.3 ด้านการติดตามและประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากดังนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และก�ำหนดนโยบายเพื่อยกระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาด้านการติดตามและประเมินผลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั จะเสนอแนะให้ผทู้ สี่ นใจ จะวิจยั ต่อยอด
มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี้
8.2.1 ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านการติดตาม
และประเมินผลปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลเพือ่ ศึกษาข้อมูลเชิงลึก และน�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาคมด้านการติดตามและประเมินผลในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพลับพลาอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
8.2.2 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาคมให้ขอ้ เสนอ
แนะที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ “องค์การบริหารส่วนต�ำบล ควรมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนให้กับ
ประชาคม” ดังนัน้ ควรมีการวิจยั เพือ่ ศึกษาแนวทางและกระบวนการ อบรมความรูเ้ กีย่ วกับการวางแผนให้
กับประชาคมเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก และน�ำผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาความรู้เกี่ยว
กับการวางแผน การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น
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