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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำแนก
ตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้วิจัย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้ อ งถิ ่ น เทศบาลตำบลบ้ านใหม่ อำเภอเมื องปทุ มธานี จั งหวั ดปทุ มธานี จำนวน 170 คน
กลุ่มตัว อย่า งที่ ใช้ ใ นการวิจ ัย ได้ แก่ คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ ่น เทศบาลตำบลบ้ านใหม่
โดยใช้วิธีเปิดตารางสำเร็จรูปเครจซี่และมอร์แกนได้ จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม นำไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
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ระดั บ ปานกลาง เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นมากไปน้ อ ย พบว่ า อยู ่ ร ะดั บ ปานกลางทั้ ง
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน และ
ด้านการวางแผน ตามลำดับ 2) เปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่
จำแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า คณะกรรมการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่
โดยรวมและรายด้ านไม่ แตกต่ างกั น ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที ่ ต ั ้ งไว้ 3) เสนอแนวทาง
การพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พบว่า 1) คณะกรรมการต้องมี
ข้อมูลครบถ้วนในการจัดทำแผน 2) คณะกรรมการต้องมีส่วนร่วมมากขึ้น 3) ข้าราชการต้องชี้แจง
ข้อมูลให้ครบถ้วน 4) คณะกรรมการต้องศึกษาบทบาทของตนเอง และ 5) ควรเน้นงานด้าน
สาธารณสุขให้มากขึ้น
คำสำคัญ: การจัดทำแผน, การพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลบ้านใหม่ในจังหวัดปทุมธานี

Abstract
The objectives of this research article were to: 1) study level of community
development plan preparation of Bannmai subdistrict municipality, Muang
Pathumthani district, 2) compare community development plan preparation of
Bannmai subdistrict municipality that classified by personal qualification factors and
3) propose community development preparation plan guidelines of Bannmai
subdistrict municipality. The research methodology was quantitative. The
conceptual framework of the study was created using theory of Department of Local
Administration. The study population were 170 local development committees of
Bannmai subdistrict municipality, Muang Pathumthani district, Pathumthani province.
The sample size was 118 people determined by Krejcie & Morgan. The research
instrument was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was .89. The
statistic used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t- test
and One-way ANOVA. The study results revealed that 1) level of community
development plan preparation of Bannmai subdistrict municipality as a whole were
at moderate level. When considering each aspect indicated that 3 aspects were at
moderate levels as orderly organized from high to low as following: evaluation
aspect was at much level, followed by plan implementation aspect and planning
aspect. 2) Compare community development plan preparation of Bannmai
subdistrict municipality, classified by personal qualification factors found that the
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committees with different genders, educational levels and work experiences
showed no difference and without the hypothesis setting 3) Propose community
development preparation plan guidelines of Bannmai subdistrict municip.ality found
that 1) committees must have all completed information in planning preparation,
2) Commitees must have more participation,3) Civil servants must explain all
completed information, 4) Committees must study the role itself, 5) Should
focus on more public health.
Keywords: plan preparation, community development, Bannmai subdistrict
municipality in Pathumthani province

บทนำ
ประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในการปกครองประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางของ
ประเทศทั ้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง (political participation)
ในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชน รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้บัญญัติเอาไว้ว่า ประชาชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองประเด็นใดได้บ้าง ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบทาง
การเมืองให้เป็นประชาธิปไตยก็คือ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง แทบจะกล่าวได้ว่าการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดมีระดับ
ประชาธิป ไตยสูงหรือต่ำพิจารณาได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554) วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไป
ประเทศที่จัดให้มีปกครองท้องถิ่นมักมีวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายคล้ายคลึงกันได้แก่ 1) เพื่อสร้าง
ความพอใจแก่ ท ้ องถิ ่ นและลดการขั ดแย้ ง 2) เพื ่ อให้ การจั ดทำบริ การแก่ ประชาชนเป็ นไป
โดยรวดเร็ว 3) เพื่อให้การจัดทำบริการต่าง ๆ มีสิทธิภาพและถูกต้องตามความต้องการหรื อ
เป้ าหมายของประชาชน 4) เพื ่ อองค์ การปกครองท้ องถิ ่ นแบ่ งเบาภาระของรั ฐ บาลกลาง
5) เพื่อให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน (สุรชัย เจนประโคน, 2554) หลักการกระจายอำนาจปกครองเป็นวิธีการที่รัฐมอบ
อำนาจปกครองบางส่วนให้องค์กรอื่นนอกจากองค์กรของราชการบริหารส่วนกลางจัดทำบริการ
สาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระตามสมควร ไม่ต้องขึ้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของราชการ
บริหารส่วนกลาง เพียงแต่ขึ้นอยู่ในความกำกับดูแลเท่านั้น อีกทั้งยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้
อธิบายความหมายของการกระจายอำนาจ ในลักษณะคล้อยตาม โดยสรุปได้ว่า “หลักการกระจาย
อำนาจปกครอง” หมายถึง การที่รัฐมอบอำนาจในการปกครองบางส่วนให้หน่วย การปกครองอื่น
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ที่ไม่ใช่ราชการบริหารส่วนกลางและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการดำเนินการ โดยหน่วยการปกครอง
อื่นนั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง แต่อยู่ภายใต้การ "กำกับดูแล"
ของราชการส่วนกลางแทนโดยราชการส่วนกลางกำกับดูแลไม่ให้ราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น
กระทำการเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด (ประยูร กาญจนดุล, 2554)
หลักการกระจายอำนาจการปกครองหมายถึ ง การที่รัฐมอบอำนาจในการปกครอง
บางส่วนให้หน่วยงานอื่นหรือหน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะบางอย่าง
โดยมีอิสระตามสมควร โดยหน่วยการปกครองอื่นหรือหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นต้องไม่อยู่
ภายใต้ การ “ควบคุ มบั งคั บ บั ญชา” ของราชการส่ ว นกลาง แต่ อยู ่ ภ ายใต้ การกำกั บดู แ ล
“ของราชการส่วนกลาง” แทนโดยราชการส่วนกลางกำกับดูแลไม่ให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
กระทำการเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด การกระจายอำนาจมีหลักสำคัญ คือ 1) มีหน่วยงาน
การปกครองเป็นนิติบุคคลแยกออกจากหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมี
งบประมาณและเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง 2) มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าไป
ทำหน้าที่บริหารงานซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญของหลักการกระจายอำนาจ จนอาจกล่าวได้ว่า
“ถ้าไม่มีการเลือกตั้ง ก็ไม่ถือว่ามีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ” และ 3) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความเป็นอิสระในการทำงานราชการบริหารส่วนกลางทา หน้าที่กำกับ
ดูแลให้การทำงานของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น (มานิตย์ จุมปา,
2551)
เทศบาลเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรหนึ่งที่จะทำให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น ดังนี้ 1) ทำให้สามารถสนองความต้องการของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้น เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีผ ู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง ย่อมทราบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดี จึงทำให้
แก้ปัญหาได้ตรงความต้องการของประชาชน 2) ทำให้เกิดการดำเนินกิจการไปโดยสะดวกและ
รวดเร็ว เพราะการปกครองท้ องถิ่นย่ อมมีอิ สระในการปฏิบัติ หน้าที่ ได้ตามดุลพินิจของตน
โดยไม่ต้องขอคำแนะนำและปรึกษาจากส่วนกลางก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีฐานะเป็น
รัฐบาลของท้องถิ่น 3) ทำให้เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง โดยการมอบกิจการบางอย่าง
ให้กับท้องถิ่นไปจัดทำเอง ทำให้ส่วนกลางมีเวลาที่จะทำกิจการใหญ่ ๆ อันเกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศได้มากขึ้น 4) ทำให้เกิดความรับผิดชอบในกิจกรรมของท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ
เลือกย่อมสนใจงานท้องถิ่น 5) ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้น เช่น
การสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงเลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
รวมทั้ง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ (ศิรินภา จันทา, 2562)
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เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จะต้องดำเนินการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ นโยบาย
กระทรวง กรม นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือ
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเทศบาลไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพื่อเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความต้องการ
ของประชาชน เป็นแผนชี้นำการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมระยะยาว แต่ได้ยึดมั่นว่าจะต้องใช้
ระยะเวลาเท่ าใดขึ ้ นอยู ่ ก ั บปั ญหาและความต้ องการของประชาชนในขณะนั ้ น จึ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวั ด ยุทธศาสตร์การพั ฒนาอำเภอ (เทศบาลบ้ านใหม่ , 2564)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมื อง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมื อง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 170 คน (เทศบาลบ้านใหม่, 2564) นำมากำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกนได้จำนวน 118 คน ทำการสุ่มโดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เอง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 สอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยตามลักษณะส่วนบุคคล 4 ด้าน คือ คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน โดยลักษณะของคำถามเป็นแบบปลายปิ ดให้
เลือกตอบ (Check list)
ส่ วนที ่ 2 สอบถามเกี ่ ย วกั บ การจั ด ทำแผนพั ฒ นาชุ ม ชนเทศบาลตำบลบ้ า นใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ปัญหาด้านการวางแผน ปัญหาด้านดำเนินงานตาม
แผน และปัญหาด้านการประเมินผล ให้เลือกตอบ 5 ระดับ โดยใช้แบบลิเคิร์ทสเกล มีการให้
คะแนน ดังนี้
คำถามเชิงบวก
คำถามเชิงลบ
มากที่สุด
5
1
มาก
4
2
ปานกลาง
3
3
น้อย
2
4
น้อยที่สุด
1
5
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็น 5 ระดับ ซึ่ง
มีเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนของเบสท์ ดังนี้
=
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น
=
5-1
5
=
0.80
จะได้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนที่แบ่งเป็น 5 ระดับ
สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้เกณฑ์การวัด
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยในการแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัญหาการจัดทำแผนพั ฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้นำเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับการศึกษา ไปทดสอบความเที่ยงตรง
(validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. หาความเที่ยงตรง
1.1 นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามในแบบสอบถามกับเนื้อหา
1.2 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาทำการแจกแจงเป็นตาราง
1.3 รวมจำนวนข้อคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4
1.4 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาที่ใช้ได้ ตั้งแต่…
1.5 นำข้อคำถาม ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แบบสอบถามมีความครอบคลุมตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาต่อไป
2. หาค่าความเชื่อมั่น
นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทำการทดลองใช้กับกลุ่มประชาชนในตำบลคู้สลอด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 30 คน แล้วนำมาทดสอบ
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .87
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 ถึง
เดือน ธันวาคม 2563 โดยส่งสอบถามโดยตรงถึงกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 118 ชุด ได้กลับคืนมา
118 ชุด คิดเป็น 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยหาค่าเฉลี่ย (𝒙
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุ มธานี จำแนกตาม เพศ และระดั บการศึ กษา โดยใช้การทดสอบค่ าที
(t - test for Independent Samples)
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามอายุ และประสบการณ์การทำงาน โดยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F - test) เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่
(Scheffe’s test)

ผลการวิจัย
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจำนวน 65
คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 และเพศหญิงมีจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 มีอายุระหว่ าง
36 - 45 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมามีอายุ 46 - 55 ปี จำนวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.3 อายุ 56 ปี ขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และมีอายุ 26 - 35 ปี
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.9 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 มีประสบการณ์การ
ทำงาน 6 - 10 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมา มีประสบการณ์การทำงาน
1 - 5 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3
ตารางที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน
การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการปฏิบัติตามแผน
3. ด้านการประเมินผล
รวม

̅
𝒙
2.90
3.24
3.30
3.12

S.D.
.21
.35
.36
.21

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2. การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน และด้านการวางแผน ตามลำดับ
2.1 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
จั งหวั ดปทุ มธานี โดยรวมอยู ่ ในระดั บปานกลาง เมื ่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ด้ านการ
ประเมินผลมี ค่ าเฉลี ่ยสู งสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบั ติ ตามแผน และด้านการวางแผน
ตามลำดับ
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ตารางที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านการวางแผน
การวางแผนพัฒนาชุมชน
1. ความเข้าใจขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
2. ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
3. การรับรู้ข่าวสารของทางราชการ
4. การประชุมในการทำแผนพัฒนาชุมชน
5. การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
6. การระดมความคิดในการจัดแผนพัฒนาชุมชน
7. การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
8. การกำหนดปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
9. การกำหนดแนวทางในการแก้ไขการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
10.การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาชุมชน
รวม

̅
𝒙
2.95
2.99
2.80
2.81
2.82
2.83
2.78
2.77
3.08
3.18
2.90

S.D.
.63
.91
.50
.52
.50
.43
.50
.47
.68
.79
.21

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.2 ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาชุมชน มีเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การกำหนดแนวทางในการแก้ไข
การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และการรับรู้ข่าวสารของทางราชการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ตารางที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านการปฏิบัติตามแผน
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาชุมชน
1. การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาชุมชนมาดำเนินการจัดทำแผนข้อบังคับ
งบประมาณรายจ่าย
2. ข้อมูลในแผนพัฒนาชุมชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
3. การปฏิบัติตามแผนพัฒนาตำบล
4. ความเข้าใจในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
5. การประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
6. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามแผน
7. ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับ

3.18
3.27
3.04
3.39
3.48
3.16
3.14
3.24

.66
.62
.75
.71
.68
.60
.73
.35

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.3 ด้านการปฏิบัติตามแผน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 41

ได้แก่ การประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ความเข้าใจในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติ และการปฏิบัติตามแผนพัฒนาตำบล
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ตารางที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านการประเมินผล
ด้านการประเมินผลพัฒนาชุมชน
1. จำนวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล
2. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาชุมชน
3. ความเสียสละ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตำบล
4. การประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุมชน
5. ความรับผิดชอบของบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
6. การกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุมชน
7. การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
รวม

̅
𝒙
3.03

S.D.
.88

ระดับ
ปานกลาง

3.35

.67

ปานกลาง

3.41
3.51
2.94
3.36
3.52
3.30

.65
.62
.79
.53
.58
.36

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.4 ด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับ มาก 3 ข้อ ปานกลาง 4 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อย
3 อั น ดั บ แรก ได้แก่ การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ชุมชน ส่วนความเสียสละของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด
3. ผลเปรียบเทียบเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่า
คณะกรรมการที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่างกั น มีความคิดเห็นเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาอภิปรายดังนี้
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

1. การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน และด้านการวางแผน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีความรู้ความรู้ใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา
กงพะลี ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเจิงลาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเจิงลาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คณะกรรมการที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็น
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน (ณัฐณิชา กง
พะลี, 2552) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านดำเนินงานตามแผน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการที่มีประสบการณ์ทำงาน
มากกว่าจะมีความคิดเห็นต่อปัญหาการพัฒนาชุมชนได้ดีกว่าคณะกรรมการที่มีประสบการณ์
ทำงานน้อย เนื่องจากรับรู้ปัญหาของชุมชนและเข้าถึงชุมชนได้มากกว่า
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1.1 ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาชุมชน และกำหนดแนวทางในการแก้ไข
การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา กงพะลี ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจั ดทำแผนพั ฒนาองค์ การบริ หารส่ วนตำบลแก่ งเจิ งลาน อำเภอเมื อง
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเจิงลาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ณัฐณิชา กงพะลี, 2552)
1.2 ด้านการปฏิ บ ั ติ ตามแผน โดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา และ
เข้าใจในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาดิษฐ์ อินทจักร์
ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อำเภอเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
และระดั บการมี ส ่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ดทำแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (อาดิษฐ์ อินทรจักร, 2552) ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งใน
ลักษณะการมีส่วนร่วม เพื่อการตัดสินใจ ลักษณะการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปปฏิบัติ และ
ลักษณะการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีเพียงแต่ลักษณะการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
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เท่านั้น ที่การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่ประชาชนยังไม่รู้บทบาท
หน้าที่ของตนเองมีเพียงแต่ การเข้ าร่ วมประชุ มประชาคม และเสนอแผนงานหรื อโครงการ
แล้วรอรับผลประโยชน์จากการดำเนินการเท่านั้น ปัญหาอุปสรรคเกิดจากการที่ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลไม่เพียงพอ ตลอดจนประชาชนยังไม่ให้ความ
สนใจในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเท่าที่ควร เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของตัวแทนชุมชน
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ
ความเสียสละ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาดิษฐ์ อินทจักร์ ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเวียงพร้าว อำเภอเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะ และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 2555) ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วม
เพื่อการตัดสินใจ ลักษณะการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปปฏิบัติ และลักษณะการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มีเพียงแต่ลักษณะการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เท่านั้น ที่การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่ประชาชนยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองมีเพียงแต่การ
เข้าร่วมประชุมประชาคม และเสนอแผนงานหรื อโครงการ แล้วรอรับผลประโยชน์จากการ
ดำเนินการเท่านั้น ปัญหาอุปสรรคเกิดจากการที่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลไม่เพียงพอ ตลอดจนประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในการจัดทำแผนพัฒนาของ
เทศบาลเท่าที่ควร เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของตัวแทนชุมชนผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง (อาดิษฐ์ อินทรจักร, 2552)
2. เปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี พบว่า
2.1 คณะกรรมการที ่ ม ี เพศต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นเทศบาลตำบลบ้ านใหม่
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และนำแผนพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร นิบูร์ ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลมะนันยงในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนันยง อำเภอยะหรั่ง จังหวัดปัตตานี พบว่า ประชาชนที่มี
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เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549 - 2551) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมะนังยง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (วราพร นิบูร์, 2550)
2.2 คณะกรรมการที ่ม ี อายุต ่ างกั น มีความคิ ดเห็ นเทศบาลตำบลบ้ านใหม่
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการที่มีอายุมากกว่ามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาชุมชนน้อยกว่าคณะกรรมการที่มีน้อย เช่น ในเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ค่อยสบาย
เพราะอายุเพิ่มขึ้น ทำให้ขาดการระดมความคิดในการจัดแผนพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรชัย อธิปฏิเวชช ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู ้ บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตำบลกลางแดด อำเภอเมื อง จั งหวั ดนครสวรรค์ พบว่ า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล บุคลากรที่มีเพศ
อายุ การศึกษา อายุราชการ ตำแหน่งและสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง (ศรชัย อธิปฏิเวชช, 2562) 2.3 คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็น
บทบาทและหน้าที่ร ับผิดชอบของคณะกรรมการทุกคนต้องระดมควาคิดในการพัฒนาชุ มชน
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ปารณีย์ ชนานุสาสน์ ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล บุคลากรที่มีเพศ อายุ รายได้และ
ประสบการณ์ทำงาน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปคามสมมติฐานที่ตั้ง (ปารณีย์
ชนานุสาสน์, 2562)
3. เสนอแนวทางการพั ฒ นาการจั ด ทำแผนพั ฒ นาชุ ม ชนเทศบาลตำบลบ้ านใหม่
ต้องเพิ่มเติมข้อมูลครบถ้วนในการจัดทำแผนการมีส่วนร่วมมากขึ้น ข้าราชการต้องเป็นศูนย์กลาง
ชี้แจงข้อมูลให้ครบถ้วน และปัจจุบันควรเน้นงานด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราพร นิบูร์ ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลมะนันยงในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนันยง อำเภอยะหรั่ง
จังหวัดปัตตานีพบว่า ปัญหาของประชาชน ได้แก่ ประชาชนไม่เข้าใจในการจัดทำแผนและไม่
ทราบประโยชน์ และผลที ่ จ ะได้ ร ั บ จากการมี ส ่ วนร่ วมในการจั ดทำแผนพั ฒนา รวมทั ้ งเกิ ด
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ประชาชนอยากให้มีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหา
ความต้ องการของประชาชนอย่ างแท้ จ ริ ง ข้ อเสนอแนะของผู ้ ศ ึ ก ษา ได้ แก่ การให้ ม ี ก าร
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ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแผนพัฒนา ควรให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการ ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และควรรายงานผลให้
ประชาชนทราบ (วราพร นิบูร์, 2550)

องค์ความรู้ใหม่
การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม

การปฏิบัติตาม
แผน

การ
ประเมินผล
กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
คุ้มค่า/ความสาเร็จ
ภาพที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สรุป/ข้อเสนอแนะ
ผลการวิ จ ั ยโดยภาพรวมและรายด้ านอยู ่ ระดั บปานกลาง พบว่ าปั ญหาการจั ด ทำ
แผนพัฒนาชุมชนต้องมีข้อมูลที่จำเป็นในภาพรวมของตำบล บริบทของแต่ละหมู่ ชุมชนซึ่งมีความ
ต้องการไม่เหมือนกันการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมการข้าราชการต้องเป็นพี่เลี้ยงและที่
สำคัญปัจจุบันเกิดโรคระบาด และมีบางข้อคำถามมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดผู้วิจัยมีข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ดังนี้ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ต้องประสานความร่วมมือจากการทำเวที
ประชาคมมาเป็นข้อมูลในการจัดทำวิสัยทัศน์ร่วม การกำหนดประเด็นสาธารณะร่วมกันเพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนและทำความเข้าใจคณะกรรมการพัฒนาปฏิบัติการร่วมกันในการพัฒ นาตำบล
และประเมินผลแผนพัฒนาชุมชน
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