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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วม  เปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  และขอ้เสนอแนะความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  จาํนวน 340 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane)  แลว้
สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีเป็นระบบ (Systematic Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง .32  ถึง .93 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .92 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way  ANOVA)  เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียโดยการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัทาํแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยาง
ตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามขนาดหมู่บา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 และขอ้เสนอแนะใน
การศึกษา  คือสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ใหส้ามารถนาํแนวคิดและหลกัการการมีส่วนร่วมไปปฏิบติัการตามนโยบาย
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม และควรส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมใหแ้ก่ประชาชน ใหก้ลา้แสดงออก สามารถ
แกไ้ขปัญหา นาํไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาสามปีอยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study was aimed to study the level of participation of people, to compare  needs  to  
Participation of people, and suggestions  needs  to  Participation of people in Making the 3-Years  Development Plan 
of E-Tue Sub-district Municipality Yangtalad District, Kalasin Province. The samples subjects were 340 people who 
had political election right in E-Tue Sub-district Municipality Yangtalad District, Kalasin Province. They were 
selected by the formula calculation of Taro Yamane and then Systematic Sampling. The instrument was rating scale 
questionnaire. With the discrimination power between .32 to .93   and the reliability at .92. The statistics were used 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and One-way ANOVA. The case find the differences perform 
paired tests by Least Significant Difference method.  
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 The results of the study were as follows; Need to Participation of people in Making the 3-Years 
Development Plan of  E-Tue Sub-district Municipality Yangtalad District, Kalasin Province, as overall were at 
moderate level. The results comparison need to participation of  people for Making the 3-Years Development Plan of 
E-Tue Sub-district Municipality Yangtalad District, Kalasin Province. Classified by village size found that not 
difference with statistically significant at the .05 level. The useful suggestions were found that ; Create a network of 
public. Be able to apply the concepts and principals involved in the execution of policies, plans, programs or 
activities and should promote the participation of the public. Be assertive, Can resolve leading to a three-year 
development plan effectively.  
 

คาํสําคญั:  ความตอ้งการ ส่วนร่วม แผนพฒันาสามปี  
Key Words:  Needs, Participation, The 3-Years Development Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2216



HMP35-3 
 
 
บทนํา  
 ประเทศไทยในสภาวการณ์ ปัจจุบัน มีการ
เปล่ียนแปลงทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  
และวัฒนธรรม   ซ่ึ งส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการดํารงชีวิตของประชาชน   โดยใน
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนกระจายอาํนาจ  
พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ  และ
อตัรากาํลงัของทางราชการส่วนกลาง  และราชการส่วน
ภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยมี
กาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอ้ย่างชัดเจน  
เพ่ือให้ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง   องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
ในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน   มีอัตรากําลังมากข้ึน   รวมทั้ งมี
ภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย  จึงมี
ความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุก
แห่งจะตอ้งมีการเตรียมการ  เพ่ือรองรับมาตรการในการ
ถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณอตัรากาํลงัจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนด  
เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 

2551)   
  เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด  จังหวดั
กาฬสินธ์ุ  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหน่ึง  ซ่ึ งได้จัดตั้ ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล   พ .ศ .2496  ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  คือการกระจายอาํนาจความ
รับผิดชอบการตัดสินใจให้กับประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถพ่ึงตนเอง  บริหารกิจการของทอ้งถ่ินเองโดยไม่
ตอ้งรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางแต่เพียงฝ่ายเดียว
และพระราชบัญญัติการกาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ  พ .ศ.2542  ก็ได้กําหนดให้เทศบาล
ตาํบลต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆดา้น  เพ่ือการ
พฒันาชุมชนหรือท้องถ่ินของตน  เทศบาลตาํบลอิต้ือ  
ไดด้าํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนด  และเปิดโอกาสให้

ประชาชนทุกระดบัไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม แต่ประชาชน
ในพ้ืนท่ียงัไม่เห็นความสาํคญัของการจดัทาํแผนพฒันา
สามปีของเทศบาลตําบลอิต้ือ  จากการสังเกตของผู ้
ศึกษาซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ี  ในเทศบาลตาํบลอิต้ือก่อนมีการ
จดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลอิต้ือไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์ทุกหมู่บ้าน  มีการรณรงค์การเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและเป็นการ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ยา่งตรง
จุด  แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือในการเขา้ร่วมการทาํ
และปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีเท่าท่ีควร  ท่ีผ่านมา
ประชาชนส่วนใหญ่ย ังไม่ให้ความสําคัญมากนัก  
ผูเ้ขา้ร่วมประชาคมมีน้อยผูด้าํเนินการส่วนใหญ่จะเป็น
ผูน้ําหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเพียงไม่ก่ีคน  
ทาํให้ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้นท่ี
ถูกนาํมาจดัทาํแผนพฒันาสามปีไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 จากท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาในฐานะบุคลากรเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ จึงมีความ
สนใจท่ีตอ้งการทราบว่า ความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาแผนสามปีของ
เทศบาลตาํบลอิต้ือ  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
อยู่ในระดับใด ประชาชนแต่ละขนาดของหมู่บ้านมี
ความตอ้งการการมีส่วนร่วมต่อการจัดทาํแผนพฒันา
สามปีของแตกต่างกันห รือไม่  และข้อ เสนอแนะ
แนวทางส่งเสริมความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลอิต้ือ  
อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ  เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตอ้งการเขา้ไปมีส่วน
ร่วม  ส่งผลใหก้ารจดัทาํแผนพฒันาสามปีเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.   เพ่ือศึกษาระดับความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  จาํแนกตาม
ขนาดหมู่บา้น 
  3.   เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันา
สามปีของเทศบาลตาํบลอิต้ือ   อาํเภอยางตลาด  จังหวดั
กาฬสินธ์ุ 
 

วธีิการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1. ประชากร  คือ  ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ  อาํเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ  ท่ีเป็น
ตัวแทนครัวเรือนมีอายุ  18  ปี ข้ึนไป   จํานวน   12 
หมู่บา้น รวมทั้งส้ิน จาํนวน 2,255 คน (ทะเบียนทอ้งถ่ิน
เทศบาลตาํบลอิต้ือ, 2555) 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีอาย ุ 18 
ปีข้ึนไป  ครัวเรือนละ 1 คน  ในเขตเทศบาลตาํบลอิต้ือ  
อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ  12  หมู่บา้น  จาํนวน 
340 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   1. ลกัษณะเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาสร้าง
ข้ึนตามนิยามศัพท์เฉพาะรวมทั้ งกรอบแนวคิดของ
การ ศึกษ า  โดยแ บ่ ง เน้ื อห าและโครงส ร้ างขอ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1  ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถา
ไดแ้ก่  หมู่บา้นขนาดเล็ก หมู่บา้นขนาดกลาง หมู่บา้น
ขนาดใหญ่ 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี
ของเทศบาลตาํบลอิต้ือ  ตาํบลอิต้ือ  อาํเภอยางตลาด  
จังหวดักาฬสินธ์ุ  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามตาม
มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั  ตามแบบของ Likert  
(บุญชม, 2545) 

  ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิด  (Opened) 
ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมความตอ้งการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาของประชาชน
ในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลอิต้ือ  
อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
 2.  การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 ศึกษาค้นควา้  ตาํรา  วารสาร  บทความ  
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
และทาํการร่างแบบสอบถาม 
 2.2 นาํร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ  เพ่ือตรวจสอบ
เน้ื อหาและภาษาท่ี ใช้ในแบบสอบถาม   และนํา
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
 2.3 นาํร่างแบบสอบถาม  ท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน 
เพ่ื อ พิ จารณ าความ เท่ี ยงตรงเชิ ง เน้ื อห า  (Content 
Validity) เพ่ือให้การครอบคลุมเน้ือหา  และความเป็น
ปรนยัของเคร่ืองมือดา้นโครงสร้างดา้นเน้ือหา  โดยการ
หาค่า IOC (Index of  Congruency)  
 2.4 นาํร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ  นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
งานคน้ควา้อิสระ  เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
   2.5  นาํร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดรั้บ
การปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try - out) กับ
ประชากรในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตาํบลอิต้ือ  ซ่ึงไม่ใช่
ตัวอย่าง  จํานวน   30  คน   หาค่าอ ํานาจจําแนกของ
แบบสอบถามรายข้อโดยวิ ธีสหสัมพันธ์ เพียร์สัน 
จากนั้ นวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) วิ เคราะห์ค่ าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของ         
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าอาํนาจ
จาํแนกระหว่าง .32  ถึง .93 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้ ง
ฉบบัเท่ากบั 0.92 
   2.6  นําแบบสอบถาม ท่ี ได้ รับการแก้ไข  
จดัพิมพเ์ป็นชุดสมบูรณ์ลงเกบ็ขอ้มูล 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวน
ตวัอยา่ง 340  ชุด 
 2 .ข อ ห นั ง สื อ จ า ก ค ณ ะ รั ฐ ศ าส ต ร์ แ ล ะ                      
รัฐประศาสนศาสตร์  ถึงนายกเทศมนตรีตําบลอิต้ือ  
อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เพ่ือขออนุญาตและ
ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล   โดยแนบ
แบบสอบถามท่ีลงรหัสของแบบสอบถาม  จาํนวน 340 
ชุด  เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 3.ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง 
 4. เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้  ดาํเนินการลงรหัส
และวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1 . ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม  หลังจากการดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนามแลว้   
  2. นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์แล้วลง
รหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) โดยวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 
   2.1 ตอน ท่ี  1 ข้อ มู ล พ้ื น ฐ าน ขอ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ  
และค่าความถ่ี 
   2.2 ตอนท่ี  2 ความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  วิเคราะห์
หาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใชเ้กณฑ์
ของ (บุญชม, 2545)  ดงัน้ี 
 มีส่วนร่วมมากท่ีสุด  กาํหนดให ้ 5 คะแนน 
 มีส่วนร่วมมาก    กาํหนดให ้ 4 คะแนน 
 มีส่วนร่วมปานกลาง กาํหนดให ้ 3 คะแนน 
 มีส่วนร่วมนอ้ย    กาํหนดให ้ 2 คะแนน 
 มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด กาํหนดให ้ 1  คะแนน 

 2.3 นาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย  โดยนาํไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ท่ีแปลความหมายดงัน้ี (บุญชม, 
2545)   
  4.51–5.00   หมายถึง  มีส่วนร่วมระดบัมากท่ีสุด 
  3.51–4.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมระดบัมาก 
  2.51–3.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมระดบัปานกลาง 
  1.51–2.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมระดบันอ้ย 
     1.00–1.50  หมายถึง มีส่วนร่วมระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2.4  การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตาม
ขนาดของหมู่บา้น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การ 
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One  way  ANOVA) 
เม่ือพบความแตกต่างรายคู่  จะทาํการทดสอบรายคู่ดว้ย
วธีิ  LSD (Least Significant Difference) 
   2.5  ข้อ เสนอแนะแนวทางส่งเส ริมความ
ต้องการมี ส่ วน ร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลอิ ต้ือ   อําเภอ              
ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยแจงความถ่ีในเชิง
พรรณนาวเิคราะห์   
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1  หาความตรงเชิงเน้ือหา  (Content validity) 
โดยการหาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม  IOC  
(Index of  Congruency) 
  1.2  ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของ
แบบสอบถาม 
  1.3  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามวเิคราะห์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
 2.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน 
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  3.1 การ ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One 
way  ANOVA )   โดยกาํหนดนัยสําคญัทางสถิติในการ
เปรียบเทียบท่ีระดบั .05  
  3.2 สรุปขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความ
ต้องการมี ส่ วน ร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยาง
ตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยการวิเคราะห์ความถ่ีแลว้
นาํมาวเิคราะห์รวบรวมสรุปในเชิงพรรณนา 
 
ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาล
ตําบ ล อิ ต้ื อ  อํา เภ อ ยางตล าด   จังห วัด ก าฬ สิ น ธ์ุ                     
ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี 
             1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลอิต้ือ 
อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  พบว่า  โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง(   =3.46)  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น 
พบว่า  อยู่ในระดับมาก  2  ด้าน  โดยเรียงลําดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังน้ี ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  (  =4 .10) และด้านการมี ส่วน ร่วมใน
ผลประโยชน์ (  =3.52) และอยู่ในระดับปานกลาง            
2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้น
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (   =3.26) และดา้น
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (  =2.95) ตามลาํดบั
  2.  ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ 
จาํแนกตามขนาดหมู่บา้น พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี
ความแตกต่าง  1  ด้าน  คือ  การมี ส่ วน ร่วมในการ
ประเมินผล และไม่แตกต่าง 3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการตัด สินใจ  ด้านการมี ส่ วน ร่วมในการ
ปฏิบัติการ และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
   

  3.  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของ
เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ 
พบว่า  ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตาม
นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  ห รือ กิจกรรม ท่ี ได้
ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสามปี และมีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุน  หรือบริจาคทรัพยากรท่ีจาํเป็น  รวมถึงมี
ส่วนร่วมเสนอแนวทางการพฒันาหรือแสดงออก เพ่ือ
แกไ้ขปัญหาและลดปัญหาการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 
การคัด เลื อ กผู ้แท นป ระช าคมท้อ ง ถ่ิ น เพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และชุมชนจะ
ไดรั้บผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการพฒันาจาก
การดาํเนินโครงการท่ีกาํหนดในแผนพฒันาสามปีของ
เทศบาล 
 
อภิปรายผล 
 1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอ
ยางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  ผลการศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันา
สามปี ยงัขาดการสนบัสนุนในดา้นการประสานงานเพ่ือ
ดาํเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามหรือปฏิบัติการตาม
นโยบาย รวมถึงในการติดตามและประเมินผลในการจดั
ประชาคมท้องถ่ินเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาสามปี หรือบริจาคทรัพยากรท่ี
จาํเป็นในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาสนา  (2548) ไดศึ้กษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลเก่าขาม 
อาํเภอนํ้ ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการวางแผนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมคือ 
การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ประชาชนขาดความรู้ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมประชุม 
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ผูน้าํชุมชนขาดการเผยแพร่ความรู้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง    
 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ 
จาํแนกตามขนาดหมู่บา้น ผลการศึกษา พบวา่ โดยรวม
ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ  .05 ผลการศึกษาท่ี
ออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
   2 .1  ด้านการมี ส่ วน ร่วมในการตัด สินใจ 
ประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม เสนอ
แนวความคิดริเร่ิมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  เสนอ
ปัญหาความตอ้งการของชุมชน และการตดัสินใจเลือก
โครงการท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามากาํหนดในแผนพฒันา
สามปีไม่ ต่างกัน   เม่ือพิจารณาจากรายคู่ ย ังพบว่า  
หมู่บ้านขนาดเล็กกับขนาดกลางมีความต้องการไม่
ต่างกัน  ในการเสนอปัญหาและการตัดสินใจ ซ่ึงผล
การศึกษาดงักล่าวนั้น  สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Cohen 
J.M. and Uphoff (1981) ได้ เสนอว่า  กระบวนการ
ตดัสินใจ เป็นหน่ึงในส่ีของกระบวนการมีส่วนร่วม  ซ่ึง
การตัดสินใจ   เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพิ้จารณา หรือ
ประเมินอย่างดีแล้วว่า  ตดัสินใจในการให้ทรัพยากร
สนับสนุนโครงการและร่วมมือกบัองค์กร  หรือกลุ่ม
กิจกรรมเป็นการเฉพาะ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์  รวมถึงผลสาํเร็จท่ีตามมา 
   2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูแ้ทนประชาคม
ทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นคณะกรรมการ กาํหนดแนวทาง ติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล ไม่
ต่างกนัโดยพิจารณาจากรายคู่พบว่าหมู่บ้านขนาดเล็ก
กับขนาดกลางมีความต้องการไม่ ต่างกัน  และได้
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Norman T.Uphoff (1980) ได้
เสนอวา่ 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   เป็นการควบคุม 
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้ งหมด และเป็นการ
แสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วม  เพ่ือนําไปสู่
ความสําเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรินดา  
(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการวางแผนพฒันาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
อาํเภอเมือง  จังหวดัมหาสารคาม  ผลการวิจัย  พบว่า 
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการวางแผนพฒันาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
พบว่าคณะกรรมการชุมชนท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษา 
และขนาดของชุมชนท่ีอาศยัมีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาเทศบาลเมืองมหาสารคามไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวจิัยไปใช้ 
  1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลของการศึกษาไป
ใช ้
   1.1 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ความตอ้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 
ของเทศบาลตําบลอิ ต้ือ  อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 5 อนัดบั 
มาเป็นขอ้เสนอแนะ ในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
    1.1.1 เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด 
จังหวดักาฬสินธ์ุ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหาความตอ้งการของชุมชน เพ่ือ
นาํมากาํหนดแนวทางจดัทาํแผนพฒันาสามปี  
    1.1.2 เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกําหนดและดําเนินโครงการแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
   1.2 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบ
ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แ ผ น พั ฒ น าส า ม ปี ข อ ง เท ศ บ า ล ตํ า บ ล อิ ต้ื อ                 
อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ  จาํแนกตามขนาด
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หมู่บ้าน ผลของการศึกษา พบว่า  ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงกาํหนดขอ้เสนอแนะในการ
นาํไปใช ้ดงัน้ี 
    1.2.1 เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ควรหาแนวทางเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วม และกระตุน้ให้ประชาชนเกิดการคิดริเร่ิมในการ
จดัทาํแผนพฒันาสามปี         
    1.2.2 เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนกัถึงการ
เป็นส่วนหน่ึงของการจัดทาํแผนเพ่ือให้มีส่วนได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั   
   1 .3  จากวัต ถุป ระสงค์ข้อ ท่ี  3  เพ่ื อ ศึกษ า
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี ของเทศบาล
ตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูศึ้กษาได้
กาํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
             1.3.1 เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ควรให้ประชาชนเสนอแนวทางการ
พฒันาหรือแสดงออก เพ่ือนําไปสู่การวางแนวทางใน
การพฒันาและแกไ้ขปัญหาและชุมชน 
    1.3.2 เทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด 
จังหวดักาฬสินธ์ุ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมของ
ชุมชนเพ่ือจดัทาํแผนพฒันาสามปี 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการตดัสินใจ ในการจัดทาํแผนพฒันา
สามปี ของเทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ  
  2.2  ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการวิจัยเชิง
ป ฏิบั ติ ก าร  (Action Research) เก่ี ยวกับ การพัฒน า 
รูปแบบแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลอิต้ือ อาํเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุเพ่ือประสิทธิใหดี้ยิง่ข้ึน 
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