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บทคัดย่อ
 การวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ตัวอย่างคือ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน จ�านวน 380 

คน โดยใช้วิธีค�านวณตามสูตรของ ยามาเน (Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า  

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .897 สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ LSD 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ  

ปานกลาง ทัง้นี ้ปัจจยัส่วนบคุคลด้านเพศ สถานภาพทางครอบครวั และอาชพีแตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ส่วนด้าน อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านการมีส่วนร่วนใน 

การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ:  การมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต�าบล

Abstract
 The research study aimed to study the people’s participation in community development planning 

of the Local Administrative Organization of Takon sub-district, Mueang Chan district of Si Sa Ket province. 

The 380 samples that were determined by Yamane’s table were used in the study.  A five-point rating  

survey questionnaire was utilized for collecting the data concerning the people’s participation in local  

development planning in 4 aspects: decision, planning, implementation and evaluation.  The questionnaire 

yielded the reliability of .897. Percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and LSD were used in 

data analysis. 

 The research found that the people’s participation in the local development plan was overall at a 

moderate level. The factors of  sex, family status and occupations which were different did not affect the 

people’s participation.  The factors of age, educational levels and monthly incomes affected the local  

development plan in terms of decision, planning, implementation and evaluation at a statistically different 

significance of .05. 
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บทน�า

 การพัฒนาท้องถ่ินจะเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของ

ประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วน

ร่วมก็จะเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good  

Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

ตนเองสูง โครงการ กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่น ก็จะตรง

ตามความต้องการของประชาชน ท�าให้เกิดพลัง ท�าให้เกิด

ความส�าเรจ็ตามทีค่าดหวงัไว้ การพฒันาท้องถิน่กจ็ะเป็นไป

อย่างรวดเร็ว น�าความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และตามพระ

ราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก�าหนด

อ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของ

ตนเอง คือ การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดระบบการ

คมนาคมขนส่ง การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การส่งเสรมิอาชพีและพาณชิย์ การจดัการวจิยัส่งเสรมิกฬีา

และการท่องเที่ยว การสังคมสงเคราะห์ การจัดการที่อยู่

อาศยัและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ การรกัษาศลิปวฒันธรรม 

การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

การจัดระบบสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน (กรมส่งเสรมิการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 2546)

 ตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผน กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิ่น (กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 

2542) และขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้น

ตอน และกระบวนการในการถ่าย โอนภารกิจ งบประมาณ 

และอตัราก�าลงัของส่วนกลางลงสูร่าชการส่วนภมูภิาคไปให้

แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก�าหนดระยะเวลา 

และเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บังเกิดผลในทาง

ปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ ในสดัส่วน

ทีส่งูขึน้มอีตัราก�าลงัมากขึน้รวมทัง้มภีารกจิและหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ตามกนัไปด้วย จากผลการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่จะต้องมกีารเตรยีมการ เพือ่รองรบัมาตรการใน

การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก�าลังจากหน่วย

งานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก�าหนด  

เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่จะต้องเร่งก�าหนดจดุมุง่หมาย ในการพฒันาของ

ตนให ้ชัดเจนมีการก�าหนดยุทธศาสตร ์การพัฒนาที่

สอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  

โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้านการ

วางแผนเพือ่การพฒันาประเทศไทยเริม่มแีผนใช้ในสมยัแรก 

เรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบัน กระแสทิศทางของแผนเปลี่ยน

ไปเป็นการวางแผนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รวดเร็ว เห็นผล

มตีวัชีว้ดัเป็นมาตรการบงัคบัก่อให้เกดิงานทีม่ปีระสิทธภิาพ

การพัฒนาและจัดท�าแผน นับตั้งแต ่การประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี พ.ศ. 2540 

 บทบาทอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ที่มีการกระจายอ�านาจให้กับประชาชนมากขึ้น ในการที่จะ

คิดพัฒนาตนเอง ด�าเนินกิจกรรมเอง บริหารกิจกรรมเอง 

นอกจากนีพ้ระราชก�าหนดแผน ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ได้บัญญัติ 

ให้องค์กรรบัผิดชอบในการจดัท�าแผนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนรายได้ของท้องถิน่

มากขึ้น ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนามีวัตถุประสงค์ใน

การที่จะด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด 

วิสัยทัศน์ ดังนั้นการวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการ 

คาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตดัสนิใจเลอืกแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท�าจึงจ�าเป็นที่ต้อง

วางแผนก่อน

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 2546) เป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย

สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการวเิคราะห์สภาพ

ปัญหาและความต้องการของท้องถิน่ เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนด

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก�าหนดภารกิจ และแนวทาง

การด�าเนนิงานเพือ่น�าไปสูจ่ดุมุง่หมายอย่างเป็นระบบ ซึง่จะ

ช่วยให้การก�าหนดแผนงานโครงการของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่มทีศิทางทีส่อดคล้อง และประสานสนบัสนนุใน

จุดมุ ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท�าให้ป ัญหาและ 



Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(1): January-June 2017 89

ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว  

ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจ�ากัดให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ หลกัการส�าคญัทีถ่อืเป็นหวัใจของการจดัท�า

แผนพฒันาท้องถิน่ คอื การก�าหนดจดุมุง่หมายในการพฒันา 

และก�าหนดแนวทางการพฒันาทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลผุลตาม

จดุมุง่หมายทีก่�าหนดไว้    หากไม่มจีดุมุง่หมายในการพฒันา

ทีช่ดัเจนแล้วการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหา

หรือความต้องการเกิดขึ้นก็จะก�าหนดแนวทางการด�าเนิน

การซึง่จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างซ�า้ซ้อน และไม่มทีีส่ิน้สดุ

แล้วยังอาจท�า ให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิน

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขได้

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�าและ

ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ได้นิยามแผนพัฒนาสามปีหรือแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นว่า หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่อดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก�าหนดรายละเอียด 

แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท�าข้ึนส�าหรับปีงบประมาณ

แต่ละปี ซึง่มคีวามต่อเนือ่งและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลมุ

ระยะเวลาสามปี โดยมกีารทบทวนและปรบัปรงุเป็นประจ�า

ทุกปี แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏบิตัโิดยมหีลกัคดิทีว่่า ภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันาหนึง่ 

จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภาย

ใต้แนวทางการพัฒนาที่หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้

มากกว่า โครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องมาด�าเนินการเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาซ่ึงมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนท่ีมีความส�าคัญ 

ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี กล่าวคือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ให้การวางแผนพฒันาเป็นเครือ่งมอืใน

การจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีโดยการน�าโครงการ/

กิจกรรม จากแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท�างบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปี ไปจัดท�างบประมาณเพื่อให้

กระบวนการจัดท�างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  

และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่า  

ที่ผ่านมานั้นการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด

ศรีสะเกษ ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องการ 

มีส ่วนร่วมของประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ  

ต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยจึง

เกดิความสนใจทีจ่ะศึกษาในเรือ่งนี ้เพือ่ผลการวจิยัจะน�าไป

สูก่ารปรบัปรงุการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ตา

โกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนท่ี

มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดั

ศรีสะเกษ โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ ประชาชนทีม่ภีมูลิ�าเนาอาศยัอยู่

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ 

จังหวัดศรีสะเกษ รวม 6,136 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน

ที่มีภูมิล�าเนาอาศัยอยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตา

โกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  จ�านวน 380 คน 

ค�านวณตามสูตรของ ยามาเน (Yamane)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ

ด้วยข้อมูล 6 ด้าน เกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพทาง

ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน โดย

ลกัษณะค�าถามเป็นแบบเลอืกตอบจากรายการ (Check list) 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมือง

จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแบบสอบถามปลายปิด 

สอบถามความคิดเห็นในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล ลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบตาม
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert  โดย

ก�าหนดระดับการมีส่วนร่วมไว้ 5 ระดับ (ธีรยุทธ พึ่งเทียน 

2545) ดังนี้ 

 5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด

 4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก

 3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง

 2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย

 1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค�าถามปลาย

เปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป

 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีส่ร้างไว้แล้วไปให้อาจารย์

ทีป่รกึษาตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หา และครอบคลุม

เนื้อหาเชิงทฤษฎีรวมท้ังความเหมาะสมและการสื่อความ

หมายตามวตัถปุระสงค์การวจิยัของการใช้ภาษาในเครือ่งมอื

การวิจัย หลังจากนั้นได้น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้  

(try-out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

จ�านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อค�าถาม

ในแบบสอบถาม หลังจากน้ันน�าผลท่ีได้มาหาค่าความเชื่อ

มั่น (Reliability) ซ่ึงเป็นการหาค่าความสอดคล้องภายใน 

(Internal Consistency) แบบสอบถามท่ีมีลักษณะ

มาตราส่วนประเมินค่าด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-

Coefficient) ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .897

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู ตามล�าดบัขัน้ 

ดังนี้

 1. ใช้แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง โดยการแจกให้แก่กลุ ่มตัวอย่าง และขอเก็บ

แบบสอบถามทันทีหลั งจากผู ้ ตอบค� าถามได ้ตอบ

แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 2. ช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูลการวิจัย เริ่มตั้งแต่ 

กันยายน 2558 ไปสิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2559

 3. ผู้วิจัยจะได้คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม ท่ีมี

ค�าตอบครบสมบรูณ์ เพือ่น�ามาใช้เป็นข้อมลูในการวเิคราะห์

ตามวิธีการทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มา

ตรวจสอบ จัดกระท�าและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาเพือ่อธบิายลักษณะข้อมลูและจ�าแนกข้อมลูโดย

ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่า

สถิติ t-test และ F test วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท�าแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล 

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 53.7 มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 35.0 สถานภาพทางครอบครัวสมรสแล้ว คิดเป็น

ร้อยละ 75.3 มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

82.1 และอาชพีเกษตรกร/รบัจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 70.8 

ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 80.00

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ที่มีต่อการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต�าบล

ตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า  

โดยภาพรวม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน 

อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ 

 บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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คิดเป็นร้อยละ 35.0 สถานภาพทางครอบครัวสมรสแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 82.1 และอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 70.8 ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีรายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 
 

 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ท่ีมีต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
    ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า โดยภาพรวม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตา
โกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. ท่านได้รับรู้ข่าวสารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของ อบต. อย่าง

ใกล้ชิด 3.34 .998 ปานกลาง 

2. ท่านได้เข้าร่วมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ 
อบต. 3.16 1.004 ปานกลาง 

3. ท่านได้ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ของ อบต. 3.21 .944 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเป้าหมายส าคัญของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. 3.26 .981 ปานกลาง 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเสนอ แผนงาน /โครงการ ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  3.09 .945 ปานกลาง 

รวม 3.21 .722 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยรวมประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การรับรู้ข่าวสารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของ 

อบต. ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเสนอแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของ อบต.  

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยรวมประชาชนมีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

รบัรูข่้าวสารในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ของ อบต. ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสนอ

แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ 

 บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า

6 
 

 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท า 
 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือน ามา
ก าหนดแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

3.30 
 

.921 ปานกลาง 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

3.30 
 

.950 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดทิศทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. 

 

3.33 
 

.947 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ของ อบต. 

 

3.26 
 

.944 ปานกลาง 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

3.20 
 

.960 ปานกลาง 

รวม 3.27 .798 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมประชาชนมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส่วน
ร่วม ในการวางแผน ก าหนดทิศทาง ในการจั ดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน/
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ อบต. 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีส่วนได้เข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ของ อบต. 

 

3.34 
 

.912 ปานกลาง 

2. ท่านบริจาคปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่ อบต.จัดข้ึน ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 

3.29 
 

.926 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ด าเนินงาน ตามโครงการ/แผนงาน ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

 

3.21 
 

.988 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ของ อบต. 

 

3.29 
 

.908 ปานกลาง 

5. ท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม โครงการ/ของ อบต.น าไปด าเนินการ 
 

 

3.39 
 

.970 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.30 .757 ปานกลาง 
 
  



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 256092

 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมประชาชนมีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยูใ่นระดบัปานกลางโดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื มส่ีวนร่วม

ในการวางแผน ก�าหนดทิศทางในการจัดท�าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น ของ อบต. ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีส่วน

ร่วมในการก�าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ตามแผน

พัฒนาท้องถิ่นของ อบต.

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ 

 บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

6 
 

 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท า 
 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือน ามา
ก าหนดแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

3.30 
 

.921 ปานกลาง 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

3.30 
 

.950 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดทิศทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. 

 

3.33 
 

.947 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ของ อบต. 

 

3.26 
 

.944 ปานกลาง 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

3.20 
 

.960 ปานกลาง 

รวม 3.27 .798 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมประชาชนมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางโดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส่วน
ร่วม ในการวางแผน ก าหนดทิศทาง ในการจั ดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน/
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ อบต. 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีส่วนได้เข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ของ อบต. 

 

3.34 
 

.912 ปานกลาง 

2. ท่านบริจาคปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่ อบต.จัดข้ึน ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 

3.29 
 

.926 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ด าเนินงาน ตามโครงการ/แผนงาน ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

 

3.21 
 

.988 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ของ อบต. 

 

3.29 
 

.908 ปานกลาง 

5. ท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม โครงการ/ของ อบต.น าไปด าเนินการ 
 

 

3.39 
 

.970 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.30 .757 ปานกลาง 
 
   จากตารางที่ 3 พบว่า โดยรวมประชาชนมีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ ข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม โครงการ/กิจกรรมของ 

อบต. ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีส่วนร่วมในการเป็น

ผู ้ด�าเนินงาน ตามโครงการ/แผนงาน ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น ของ อบต.
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ 

 บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

7 
 

 
 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยรวมประชาชนมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

 

 
สูงสุ ด  คือ  ให้ ความร่ วมมือ ในการปฏิบั ติง านตาม 
โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ด าเนินงาน ตามโครงการ/
แผนงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

3.38 
 

1.021 ปานกลาง 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. 

 

3.21 
 

.975 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการประเมิน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

 

3.17 
 

.862 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนในการช่วยปรับปรุง แผนงาน โครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

3.08 
 

.978 ปานกลาง 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

3.30 
 

1.175 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.22 .735 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า โดยรวมประชาชนมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/
แผนงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ อบต. ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการช่วยปรับปรุง 
แผนงาน โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ อบต. 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้ดังน้ี 

  

 จากตารางที่ 4 พบว่า โดยรวมประชาชนมี 

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื 

มีส่วนร่วมในการติดตามการด�าเนินงานตามโครงการ/แผน

งาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการช่วยปรับปรุง แผนงาน 

โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.

 3. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชน

ทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ ต�าบล

ตาโกน อ�าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดัศรสีะเกษ จ�าแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้ดังนี้

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน 

 อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามเพศ

8 
 

 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามเพศ 
 

 
รายการ 

เพศ  
ค่า t ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. ตัดสินใจ 3.20 .756 3.22 .692 -.227 

2. จัดท า 3.29 .839 3.26 .762 .400 

3 ปฏิบัติตาม 3.27 .807 3.32 .712 -.683 
4. ประเมินผล 3.18 .756 3.25 .716 -.900 

รวมเฉลี่ย 3.24 .672 3.26 .618 -.398 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนในต าบล     

ตาโกน เพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท า ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอายุ 

 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

1. ตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 5.773 3 1.924 3.769* 
ภายในกลุ่ม 191.985 376 .511  
รวม 197.757 379   

2. จัดท า ระหว่างกลุ่ม 3.248 3 1.083 1.707 
ภายในกลุ่ม 238.463 376 .634  
รวม 241.712 379   

3. ปฏิบัติตาม ระหว่างกลุ่ม 5.982 3 1.994 3.548* 
ภายในกลุ่ม 211.329 376 .562  
รวม 217.311 379   

4. ประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 4.086 3 1.362 2.552 
ภายในกลุ่ม 200.690 376 .534  
รวม 204.777 379   

 

รวมเฉลี่ย 
ระหว่างกลุ่ม 3.312 3 1.104 2.706* 
ภายในกลุ่ม 153.421 376 .408  

รวม 156.733 379   
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนในต�าบลตาโกน 

เพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอ 

เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ด้านการมส่ีวนร่วมในการจดัท�า ด้านการมส่ีวนร่วม

ในการปฏบิตัติาม ด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล และ

ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

 ตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามอายุ

8 
 

 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามเพศ 
 

 
รายการ 

เพศ  
ค่า t ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. ตัดสินใจ 3.20 .756 3.22 .692 -.227 

2. จัดท า 3.29 .839 3.26 .762 .400 

3 ปฏิบัติตาม 3.27 .807 3.32 .712 -.683 
4. ประเมินผล 3.18 .756 3.25 .716 -.900 

รวมเฉลี่ย 3.24 .672 3.26 .618 -.398 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนในต าบล     

ตาโกน เพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท า ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอายุ 

 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

1. ตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 5.773 3 1.924 3.769* 
ภายในกลุ่ม 191.985 376 .511  
รวม 197.757 379   

2. จัดท า ระหว่างกลุ่ม 3.248 3 1.083 1.707 
ภายในกลุ่ม 238.463 376 .634  
รวม 241.712 379   

3. ปฏิบัติตาม ระหว่างกลุ่ม 5.982 3 1.994 3.548* 
ภายในกลุ่ม 211.329 376 .562  
รวม 217.311 379   

4. ประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 4.086 3 1.362 2.552 
ภายในกลุ่ม 200.690 376 .534  
รวม 204.777 379   

 

รวมเฉลี่ย 
ระหว่างกลุ่ม 3.312 3 1.104 2.706* 
ภายในกลุ่ม 153.421 376 .408  

รวม 156.733 379   
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนในต�าบลตาโกน 

ที่มีอายุต่างกัน มีสวนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอ   เมืองจันทร์ 

จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัที ่.05 เมือ่พบความแตกต่างผูว้จิยัน�าไปทดสอบความ

แตกต่างรายคูต่ามวธิ ีLSD (Least Significant Difference 

test) พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคูข่องประชาชน 

ทีม่อีายแุตกต่างกนั มรีะดบัการมสีวนร่วมในการจดัท�าแผน

พฒันาท้องถิน่ ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอ

เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ แตกต่างกันจ�านวน 1 คู่ คือ คู่อายุ 21-30 ปี กับ 

อายุ 41 ปี ขึ้นไป และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม 

แตกต่างกันจ�านวน 1 คู่ คือ คู่ อายุ 31-40 ปี กับ อายุ 41 

ปี ขึ้นไป 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

 ตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามสถานภาพทางครอบครัว

9 
 

 
 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนในต าบล     ตาโกน ที่มี
อายุต่างกัน มีสวนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอ   เมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยน าไปทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ตามวิธี LSD (Least Significant 
Difference test) พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคู่

ของประชาชน ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับการมีสวนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แตกต่างกันจ านวน 1 คู่ คือ 
คู่อายุ 21-30 ปี กับ อายุ 41 ปี ข้ึนไป และด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตาม แตกต่างกันจ านวน 1 คู่ คือ คู่ อายุ 
31-40 ปี  กั บ  อ า ยุ  41 ปี  ข้ึ น ไ ป 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด       ศรีสะเกษ จ าแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 
 

รายการ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
1. ตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 1.460 2 .730 1.402 

ภายในกลุ่ม 196.298 377 .521  
รวม 197.757 379   

2. จัดท า ระหว่างกลุ่ม 1.375 2 .688 1.079 
ภายในกลุ่ม 240.336 377 .637  
รวม 241.712 379   

3 ปฏิบัติตาม ระหว่างกลุ่ม 4.086 2 1.362 2.552 
ภายในกลุ่ม 200.690 377 .534  
รวม 204.777 379   

4.ประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 1.058 2 .529 .979 
ภายในกลุ่ม 203.719 377 .540  
รวม 204.777 379   

รวมเฉลี่ย 
ระหว่างกลุ่ม 1.837 2 .918 2.235 
ภายในกลุ่ม 154.896 377 .411  

รวม 156.733 379   
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนในต าบล     

ตาโกนที่มสีถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาโกน อ า เภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ      

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดท า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

 
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนในต�าบลตาโกน

ที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ตาโกน อ�าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดัศรสีะเกษ  ด้านการมส่ีวน

ร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า  

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ด้านการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

 ตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามระดับการศึกษา

10 
 

 
 

 
รายการ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

1. ตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 2.975 2 1.488 2.879 
ภายในกลุ่ม 194.782 377 .517  
รวม 197.757 379   

2. จัดท า ระหว่างกลุ่ม 5.862 2 2.931 4.685** 
ภายในกลุ่ม 235.849 377 .626  
รวม 241.712 379   

3. ปฏิบัติตาม ระหว่างกลุ่ม .298 2 .149 .259 
ภายในกลุ่ม 217.014 377 .576  
รวม 217.311 379   

4. ประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 9.511 2 4.755 9.181** 
ภายในกลุ่ม 195.266 377 .518  
รวม 204.777 379   

รวมเฉลี่ย 
ระหว่างกลุ่ม 3.644 2 1.822 4.487 
ภายในกลุ่ม 153.089 377 .406  

รวม 156.733 379   
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 
จากตารางที่  8 พบว่า ประชาชนในต าบล      

ตาโกน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมี
ส่ วนร่ วม ในการจั ดท า  ด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการ
ประ เมินผล  และโดยภาพรวม ทั้ ง  3 ด้ าน พบ ว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 
0.01และ.05 เมื่อพบความแตกต่างผู้ วิจัยน าไปทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ตามวิธี LSD (Least Significant 
Difference test) พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคู่
ของประชาชน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ 

 
การมีสวนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะ
เกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท า แตกต่างกันจ านวน 2 
คู่ คือ คู่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับคู่ระดับ
การศึกษาปริญญาโทข้ึนไป และคู่ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีกับคู่ระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล แตกต่างกันจ านวน 2 คู่ คือ ระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับ คู่ระดับการศึกษา
ปริญญาโทข้ึนไป และคู่ระดับการศึกษาปริญญาตรีกับ
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และโดยภาพรวม 
แตกต่างกันจ านวน 1 คู่ คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
กับ คู่ระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 

 
  

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารางที่ 8 พบว่า ประชาชนในต�าบลตาโกน 

ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผน

พฒันาท้องถิน่ ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ตาโกน อ�าเภอ

เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัด

ท�า ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และโดยภาพรวม 

ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัที ่0.01และ.05 เมือ่พบความแตกต่างผูว้จิยั

น�าไปทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี LSD (Least Sig-

nificant Difference test) พบว่า การทดสอบความแตก

ต่างรายคู่ของประชาชน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  

มีระดับการมีสวนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดั

ศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า แตกต่างกัน

จ�านวน 2 คู่ คือ คู่ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีกับคู่

ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และคู่ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีกับคู่ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ด้านการ

มีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกันจ�านวน 2 คู่ คือ 

ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี กับ คู่ระดับการศึกษา

ปรญิญาโทขึน้ไป และคูร่ะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัระดบั

การศึกษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป และโดยภาพรวม แตกต่าง

กันจ�านวน 1 คู่ คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับ คู่ระดับ

การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

 ตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามอาชีพ

11 
 

 
 

 
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอาชีพ 
 

รายการ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
1. ตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 1.678 4 .420 .802 

ภายในกลุ่ม 196.079 375 .523  
รวม 197.757 379   

2. จัดท า ระหว่างกลุ่ม 5.364 4 1.341 2.128 
ภายในกลุ่ม 236.347 375 .630  
รวม 241.712 379   

3. ปฏิบัติตาม ระหว่างกลุ่ม 1.138 4 .284 .493 
ภายในกลุ่ม 216.174 375 .576  
รวม 217.311 379   

4.ประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 1.593 4 .398 .735 
ภายในกลุ่ม 203.183 375 .542  
รวม 204.777 379   

รวมเฉลี่ย 
ระหว่างกลุ่ม .654 4 .163 .393 
ภายในกลุ่ม 156.079 375 .416  

รวม 156.733 379   
 

จากตารางที่ 9 ประชาชนในต าบลตาโกนที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอ  
เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดท า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และภาพรวม 
จ าแนกตามอาชีพ ไม่แตกต่างกัน 

 
  

 จากตารางที่ 9 ประชาชนในต�าบลตาโกนที่มี

อาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้อง

ถิน่ ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมอืงจนัทร์ 

จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ด้านการมีส่วนร่วม 

ในการประเมินผล และภาพรวม จ�าแนกตามอาชีพ  

ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

 ตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

12 
 

 
 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายการ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
1. ตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 4.473 3 1.491 2.901* 

ภายในกลุ่ม 193.284 376 .514  
รวม 197.757 379   

2. การจัดท า ระหว่างกลุ่ม 2.090 3 .697 1.093 
ภายในกลุ่ม 239.621 376 .637  
รวม 241.712 379   

3. ปฏิบัติตาม ระหว่างกลุ่ม 2.296 3 .765 1.339 
ภายในกลุ่ม 215.015 376 .572  
รวม 217.311 379   

4. ประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 1.401 3 .467 .863 
ภายในกลุ่ม 203.376 376 .541  
รวม 204.777 379   

 

รวมเฉลี่ย 
ระหว่างกลุ่ม 1.315 3 .438 1.061 
ภายในกลุ่ม 155.418 376 .413  

รวม 156.733 379   
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 10 พบว่า ประชาชนในต าบล   

ตาโกนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาโกน อ า เภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ      
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดท า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล และภาพรวม ตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 เมื่อพบความ
แตกต่างผู้วิจัยน าไปทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี 
LSD (Least Significant Difference test) พบว่า การ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของประชาชน ท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการมีสวนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ แตกต่างกันจ านวน 2 คู่ คือ คู่รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท กับคู่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 
 

20,001 บาทข้ึนไป และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001– 
20,000 บาท คู่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการสรุปผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด      
ศรีสะเกษ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาโกน มีส่วนร่วมที่มีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วน
ต าบลยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ ให้การ
บริการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที ่10 พบว่า ประชาชนในต�าบลตาโกน

ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน 

อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การตดัสนิใจ ด้านการมส่ีวนร่วมในการจดัท�า ด้านการมส่ีวน

ร่วมในการปฏบิตัติาม ด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล 

และภาพรวม ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญที่ .05 เม่ือพบความแตกต่างผู้วิจัยน�าไปทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ตามวิธี LSD (Least Significant Dif-

ference test) พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของ

ประชาชน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการ

มีสวนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด

ศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แตกต่างกัน

จ�านวน 2 คู ่คอื คูร่ายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ต�า่กว่า 10,000 บาท 

กับคู่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป และ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 15,001– 20,000 บาท คู่ รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 20,001 บาทขึ้นไป

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการสรุปผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด      

ศรีสะเกษ มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล

ตาโกน มีส่วนร่วมที่มีในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดั

ศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

ทกุด้าน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะองค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัไม่

ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ให้การบริการ ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร หรือ

ประชาชนในพื้นที่อาจไม่มีความรู้ความสามารถ และขาด

ความสนใจ ในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันา

ท้องถิน่ ส่งผลให้ประชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วมในทัง้ในด้านการ

ตัดสินใจ ด้านการจัดท�า ด้านการปฏิบัติตาม และด้านการ

หประเมินผล ได้ไม่มากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เจตน์ มงคล (2547) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต�าบล

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า 

ระดบัการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนของคณะกรรมการ

ชมุชนเทศบาลต�าบลบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา อยู่

ในระดับ  ปานกลาง ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาได้แก่ปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ อาย ุและพบ

ว่า คณะกรรมการชุมชน อายุ 41-50 ปี มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนสูงที่สุดในด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับ รองลงมา 

ได้แก่ อายุ 51-60 ปี ส่วนด้านการประเมินผล พบว่า คณะ

กรรมการชุมชนที่มีอายุ 51-60 ปีมีส่วนร่วมมากที่สุด

 2. ประชาชนในต�าบลตาโกนเพศชายและ 

เพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดั

ศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการม ี

ส่วนร่วมในการจัดท�า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม 

และด้านการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล ไม่แตกต่าง

กัน อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติ

และมุมมองต่อการการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกนเหมือนกัน  

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัท�า ซ่ึงสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ ณทพงษ์ วยิะรนัดร์ (2547 บทคดัย่อ) ศึกษา

เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองข้างคอก อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัชลบรีุ ” พบว่าประชาชนความคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองข้างคอก อ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัชลบรุ ีอยูใ่นระดบัปานกลาง และความคดิเหน็

ระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิกไ็ม่แตกต่างกนั และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จินตนา กัลป์ยาณพันธ์ (2549) ได้วิจัย 

เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การ

บริหารส่วนต�าบล  หนองรี อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองร ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี 

โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับปานกลาง ส�าหรับ

ประชาชนเพศหญิงและชายและที่มีอายุที่แตกต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล ไม่แตกต่างกัน

 3. ประชาชนในต�าบลตาโกนที่มี อายุต่างกัน มี

การมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด

ศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการม ี

ส่วนร่วมในการจัดท�า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม 

และด้านการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งอาจเป็นเพราะว่า 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติและมุมมองต่อการการ

มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตาโกนต่างกันเหมือนกัน เพราะมุ ่ง

ประโยชน์ของจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตาโกนต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  

ลีลาวดี  ศรีพลับ (2557)  ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลคลองหก อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”  

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 

อาชพี ระยะเวลาอาศยัในพืน้ที ่และการเป็นสมาชกิของกลุม่

ทางสังคมแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ 

อบต.คลองหกแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ในภาพรวมและทุกด้าน   

 4. ประชาชนในต�าบลตาโกนที่มี สถานภาพทาง

ครอบครัว แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

พฒันาท้องถิน่ ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอ

เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ด้านการมส่ีวนร่วมในการจดัท�า ด้านการมส่ีวนร่วม

ในการปฏิบัติตาม และด้านการมีส่วนร่วมในด้านการ

ประเมนิผล ไม่แตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ประชาชน

ที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน ไม่ท�าให้มีมุมมอง

ต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาท้อง

ถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน ไม่แตกต่างกันไป

ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลีลาวดี  ศรีพลับ (2557) 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลคลองหก อ�าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีผลการศกึษาพบว่า ประชาชน

ที่มี สถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท�าให้การมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานของ อบต. คลองหก ของประชาชน 

 5. ประชาชนในต�าบลตาโกนทีม่ ีระดบัการศกึษา

แตกต่างกนั มกีารมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ 

จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีระดับการ

ศึกษาแตกต่างกัน ท�าให้มีมุมมองต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตาโกน โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลและโดยภาพรวมแตกต่างกันไปด้วย  



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 2560100

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ จนิตนา กลัป์ยาณพนัธ์ (2549) 

ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล : กรณีศึกษาเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองรี อ�าเภอเมือง จังหวัด

ชลบรุ”ี ผลการวจิยัพบว่า  เพศและอายทุีแ่ตกต่างกนั ท�าให้

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ส่วนอาชีพระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่าง

กนั ท�าให้ระดบัการ มส่ีวนร่วมของประชาชนต่อการบรหิาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 6. ประชาชนในต�าบลตาโกนท่ีมี อาชีพแตกต่าง

กัน มีการมีส ่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมืองจันทร์ 

จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีอาชีพ 

แตกต่างกนั มมีมุมองต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลตา

โกนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ และ

สอดคล้องกับนราธิป  ฟักฤกษ์ (2550)  ซึ่งได้ศึกษาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นของ

เทศบาลต�าบลบางละมุง  ท่ีท�าการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ประชาชนทีม่ ีอาย ุระดบัการศกึษา อาชพี ระยะเวลา

อาศัยอยู่ในพื้นที่ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  และความ

รู ้ เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลต�าบล

บางละมุงต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นของ

เทศบาลต�าบลบางละมุง แตกต่างกัน  

 7. ประชาชนในต�าบลตาโกนที่มี รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน อ�าเภอเมือง

จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีมุมมองต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตาโกน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของอรทัยศรี แสงมุกดา (2553) ซึ่งได้ศึกษา การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลต�าบลบาง

ทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีอายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต ่อเดือนต่างกัน  

มีส ่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลต�าบลบางทราย  

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ

 ส�าหรบัข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะส�าหรบั

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลและข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

 ข้อเสนอแนะส�าหรบัผูเ้กีย่วข้องในการจดัท�าแผน

พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบล

 1. องค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน ควรจะมกีาร

ประชาสัมพันธ์ ประชุมช้ีแจงถึงการจัดท�าแผนพัฒนาท้อง

ถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบล ให้ประชาชนได้รับทราบ 

และส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในการจดั

ท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. องค์การบริหารส่วนต�าบลตาโกน ควรเปิด

โอกาสให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้น�าเสนอสาเหตขุองปัญหาของ

ท้องถิ่น เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความ

สมบูรณ์พร้อมที่จะแปลงลงไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผล

ประโยชน์ต่อประชาชนเอง

 3. องค์การบรหิารส่วนต�าบลตาโกน ควรส่งเสรมิ

ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการและรับ

ผิดชอบกิจกรรม/โครงการตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ก�าหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการ

และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

 ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. ควรจะมีการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลส�าเร็จต่อการ

มีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลส�าเร็จของการมีส่วนร่วม 

และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ เพือ่ประกอบการ

จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปนี้

 2. ควรจะมกีารวจิยัเรือ่ง ประสทิธภิาพปฏบิตัติาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต�าบล เพ่ือ

ประเมินผลการน�าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น�าไปสู่การปฏิบัติ  

ว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลได้

ตั้งไว้หรือไม่

 3. ควรจะมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาหา

แนวทางทีเ่หมาะสมกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นท้องถิ่นที่ยั่งยืน และพัฒนาไปโดยท่ี

เป็นการพัฒนาโดยคนในท้องถิ่น
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