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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ	 ระดับการมีส่วนร่วม	ศึกษาปัญหา/ข้อเสนอแนะ	และ

เสนอแนวทางในการบรหิารจดัการการจดัท�าแผนพฒันาสามปีโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ตะกุกเหนือ	อ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น�าชุมชนและประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	จ�านวน	400	คน	ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตาโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมี	2	ตอน	ตอนที่	1	มีค่าความเชื่อ

มั่นที่	0.94	และตอนที่	2	มีค่าความเชื่อมั่นที่	0.97สถิติที่ใช้	ได้แก่	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และจากการสนทนากลุ่ม

โดยการสุ่มแบบเจาะจง	จ�านวน	12	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวม									

อยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการวางแผนและด้านการเป็นผูน้�าอยูใ่นระดบัมาก	ส่วนด้านการจดัการ

และด้านการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามป	ี									

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	เรียงตามล�าดับ	ดังนี้	1)	ด้าน

การตัดสินใจ	 2)	 ด้านการปฏิบัติการ	 3)	 ด้านการติดตามและประเมินผล	และ	4)	 ด้านการรับผลประโยชน์	 	 โดยพบปัญหาว่า								

การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นแบบทางการท�าให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจโครงการ	

ในแผนพัฒนายังขาดความพร้อม	 ข้อเสนอแนะที่ได้ควรจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย						

ควรจะเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและควรจะศึกษาความพร้อมของโครงการให้ชัดเจน	ส�าหรับแนวทางการบริหาร

จัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ได้แก่	 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง							

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 คณะผู้บริหารให้ความส�าคัญในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีอย่างจริงจังและ												

มีการประชุมชี้แจงผลการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนทราบเป็นประจ�าทุกปี
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ABSTRACT
	 This	research	aimed	to	study	the	management	condition,	participation	levels,	issues,	and	suggestions;	

as	 well	 as	 to	 realize	means	 of	managing	 a	 three-year	management	 development	 to	 encourage	 the																		

participation	 by	 residents	 of	 Thakuknuea	 Sub-district	 Administrative	Organization,	Wiphawadee	 District,									

SuratThani	Province.	The	data	were	collected	from	400	community	leaders	and	residents	who	were	eligible	

to	vote	in	Thakuk-Nuea	Sub-district	Administrative	Organization,	Wiphawadee	District,	Surat	Thani	Province,	

via	quota	sampling.	The	questionnaire,	which	is	now	the	second	one	is	believed	to	0.94,	and	the	two	are	

believedto	0.97.	The	statistics	were	mean	score,	standard	deviation,	and	group	discussion	of	12	participants	

(through	purposive	sampling).	Content	analysis	was	then	applied.

	 The	 research	 found	 that	 the	 condition	 of	 the	management	 of	 the	development	 plan	was	 rated											

average.	When	considered	each	aspect,	planning	and	 leadership	at	 a	high	 level,	 the	management	and							

control	were	moderate.	The	participation	of	citizens	were	moderate,when	considered	each	aspect	were	

moderate,The	 aspect	with	 the	 highest	mean	 score	was	 ‘decision	making’	 followed	 by	 ‘operation	 and										

evaluation’.	The	aspect	with	the	lowest	mean	score	was	‘benefit	receiving’.	The	issues	found	in	this	research	

included;	the	formal	public	consultation	intimidated	the	residents;	the	residents	lacked	knowledge	in	the	

matter;	 and	 the	 project	 for	 the	 development	 plan	 lacked	 readiness.	 Suggestions	 included;	 the	 public											

consultation	should	include	stakeholders;	there	should	be	an	elevation	of	residents’	understanding;	there	

should	be	a	study	regarding	the	readiness	of	the	project.	As	 for	the	means	of	managing	the	three-year	

management	development	plan,	a	thorough	promotion	should	be	made.	There	should	be	a	network	of	

different	organizations.	The	management	executives	should	 regard	this	matter	highly	 important.	Finally,	

there	should	be	an	annual	public	result	presentation.

Keywords:	management,participation	of	residents,	three-year	development	plan

บทน�ำ
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	ให้

ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน

ในการบริหารภาครัฐทั้งในระดับชุมชน	 ระดับภาคและระดับ

ประเทศ		เพื่อร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา

ประเทศมุ่งสู่	 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ด้วยความ		

เสมอภาค	 เป็นธรรมและมีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”															

ซ่ึงจากการประเมนิความเสีย่งของประเทศ	พบว่าประเทศไทย

จะเผชิญกับความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐอ ่อนแอ																				

ไม่สามารถขบัเคลือ่นการบรหิารจัดการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

อ�านาจรัฐถกูใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุม่	ความสมัพนัธ์

ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน	 และระหว่างประชาชนกับ

ประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น	 ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการให้ข้อคดิเหน็	แต่การมส่ีวนร่วมตัดสนิใจในระดบันโยบาย

มีน้อย		เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่	อันน�า

ไปสู่ความเหล่ือมล�้า	 และไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมอืง	(ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ,	2554,	น.	4-5)

	 แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิด

ท่ีส�าคัญท่ีถูกน�ามาใช ้เพื่อแก้ไขปัญหาในการให้บริการ

สาธารณะ	ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ได้

ก�าหนดแนวทางการมส่ีวนร่วมของประชาชนออกเป็น	5	ระดบั	

เพื่อให้ผู ้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐได้เลือกตัดสินใจ

ออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากระดับการ							

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐ	 ตั้งแต่

ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด	 ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วม

มากที่สุด	 คือ	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	 การรับฟังความคิดเห็น								

การเกี่ยวข้อง	ความร่วมมือและการเสริมอ�านาจแก่ประชาชน	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	 2550)	 เช่น

เดียวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย									

ที่เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ทั้งในระดับ

ชาติและระดับท้องถ่ิน	 โดยให้อิสระแก่องค์กรปกครอง												

ส่วนท้องถิ่นจัดท�าบริการสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วม												
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ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่	 (รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550,	 2550,น.112)	 และจาก									

การศึกษางานวจิยัทีผ่่านมาพบว่า		การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักเป็นเพียงการมีส่วนร่วม

ในเชิงรูปแบบ	 โดยการถูกระดมและเข้ามามีส่วนร่วมโดย											

ไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบติัในการมส่ีวนร่วม	ท�าให้การมีส่วนร่วม	

ของประชาชนโดยมากเป็นแบบการรับทราบการด�าเนินการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (Inform)	 ซึ่งนับว่าเป็นการ						

มีส่วนร่วมในระดับเกือบต�่าสุด	 ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม												

ในปัจจบุนัยงัไม่ก่อให้เกิดการมส่ีวนร่วมทีแ่ท้จริงในฐานะพลเมอืง	

(นครินทร์	 เมฆไตรรัตน์	 และคณะ,	 2552,	 น.	 128-129)	 ซ่ึง

ท�าให้การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น	 ยังขาดความเข้มแข็งในเชิง

เนื้อหาสาระและกระบวนการ	 อีกทั้งยังไม่สามารถเกื้อหนุน								

ให้เกิดการจัดท�าแผนพัฒนาและการจัดท�างบประมาณ																										

ที่สอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและไม่สามารถ												

เกือ้หนนุต่อการพฒันาท้องถิน่ให้มทีศิทางทีช่ดัเจนได้	(วรีะศกัดิ์	

เครือเทพ,	 2552,	 น.	 24)	 โดยได้ศึกษางานที่วิจัยที่เกี่ยวข้อง						

พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา	

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลดงมะไฟโดยภาพรวม							

อยูใ่นระดบัน้อย	เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า		ด้านทีม่ค่ีาเฉล่ีย

สูงสุดคือด้านการร่วมเสนอความคิดเห็น	รองลงมาคือด้านการ

ร่วมประชุม	 ด้านการร่วมตัดสินใจและด้านการร่วมติดตาม								

และประเมินผลตามล�าดับ	 (กิตติพงษ์	 ด่านลาพล,	 2558,	

บทคัดย่อ)	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า	

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหัวหิน													

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เรยีงตามล�าดับจากค่าเฉลีย่					

มากไปน้อย	 คือ	 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 การมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	และ

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

รายได้กับขนาดครอบครัวที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหัวหินข้อเสนอแนะจากวิจัยคือ	 ควรเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้าไปติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตาม												

เป้าหมาย	 ควรสรุปรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีและ

ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ	และควรก�าหนดวันล่วงหน้า

ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	 (ปราณี	 ตรุษสารท,	 2557,	

บทคัดย่อ)	 และจากการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนา	

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลตะกกุเหนอืทีผ่่านมาได้รบั

ความร่วมมือจากประชาชนน้อยมาก	 เน่ืองจากมองว่าไม่ใช่

หน้าทีข่องตนเอง	เป็นหน้าทีข่องผูน้�าชมุชนและองค์กรในชุมชน	

นอกจากน้ีผู ้น�ากลุ ่ม	 องค์กรหน่วยงานส่วนราชการและ

ประชาชน	 ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ

การจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลดังท่ีควร

เป็น	 ท�าให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชน	 รวมถึงยังขาดการประสาน

แผนร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลกับท้องถ่ินอ่ืน

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการบริหาร

จัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร													

ส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี										

มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อประชาชนในการท่ีจะต้องเข้ามา				

มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนา							

สามปีเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การตัดสินใจ						

การปฏิบัติการ	 การรับผลประโยชน์และการติดตามและ

ประเมนิผล	โดยเฉพาะคณะผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนต�าบล

ตะกุกเหนือ	 จะต้องให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการ											

การจัดท�าแผนพัฒนาสามปีอย่างจริงจัง	 และคาดหวังว่า											

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการ

บริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ						

ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถขยายผลไปยัง

องค์การบริหารส่วนต�าบลอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการจัดท�าแผน

พัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส ่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

	 2.	 เพือ่ศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีในเขตองค์การ

บริหารส ่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

	 3.	 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหาร

จัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะกกุเหนอื	อ�าเภอ

วิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 4.	 เพือ่เสนอแนวทางการบรหิารจดัการการจดัท�าแผน

พัฒนาสามปี	โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในเขตองค์การ

บริหารส ่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี
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ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ได้แนวทางการบริหารจัดการการจดัท�าแผนพฒันา

สามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	อ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 2.	 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	

และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ใน

การก�าหนดกลยุทธ์	 และแนวทางการบริหารจัดการการจัดท�า

แผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากร	จ�านวน	6,166	คน	ประกอบด้วย	กลุ่มผู้น�า

ชุมชน	จ�านวน	416	คน	ได้แก่	คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน	

จ�านวน	401	คน	และอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	(อพป.)	

จ�านวน	 15	 คน	 และกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที	่

ต�าบลตะกุกเหนือ		อ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	

5,750	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	400	คน	ค�านวณ	โดยใช้สูตรของ

ทาโร	 ยามาเน	 (Taro	 Yamane,	 1973,	 p.	 125	 อ้างถึงใน													

สมเกียรติ์		หลานหลาย,	2556,	น.	33)	ที่ระดับความเชื่อมั่นที่	

95%	 ได้ค่า	 375.63	 เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและป้องกัน	

ความเคลื่อนจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 400	 คน	 ใช้วิธี	

ภำพที่ 1 	กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล

1.		เพศ

2.		อายุ

3.		การศึกษา

4.		อาชีพ

5.		รายได้

6.		ระยะเวลาที่อาศัย

7.		สถานะทางสังคม

การบริหารจัดการการจัดท�า

แผนพัฒนาสามปี

1.		การวางแผน

2.		การจัดองค์การ

3.		การเป็นผู้น�า

4.		การควบคุม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

การจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

1.		การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.		การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ

3.		การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

4.		การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

แนวทางการบริหารจัดการการจัดท�า

แผนพัฒนาสามปี	โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล												

ตะกุกเหนือ	อ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสุ่มแบบโควตา	 (Quota	 Sampling)	 โดยก�าหนดสัดส่วน

ระหว่างกลุ่มผู้น�าชุมชนและกลุ่มประชาชนท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งใน

พืน้ที	่ร้อยละ	20	:	80	ซึง่ได้ตวัอย่างจากกลุม่ผูน้�าชมุชน	จ�านวน	

76	 ตัวอย่าง	 และตัวอย่างจากกลุ่มประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้ง

ในพื้นที่	จ�านวน	304	ตัวอย่าง

	 เครื่องมือที่ใช้คือ	 แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม		

ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	 4ตอน	 ประกอบด้วยตอนท่ี	 1	

ข้อมูลท่ัวไป	 ได้แก่เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้								

ต่อเดือนระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และสถานะในหมู่บ้าน							

มีลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายปิดตอนที่	2สภาพการบริหาร

จัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	

ประกอบด้วย	 ด้านการวางแผนด้านการจัดองค์การ	 ด้านการ
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เป็นผู้น�าและด้านการควบคุมตอนที่	 3	 ระดับการมีส่วนร่วม						

ของประชาชนในการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนา								

สามปีในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะกกุเหนอื	ประกอบด้วย	

ด้านการตัดสินใจ	ด้านการปฏิบัติการด้านการรับผลประโยชน์

และด้านการติดตามและประเมินผลลักษณะค�าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 ได้แก่														

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	 และตอนที่	 4	

ปัญหาและข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด

(Open	 ended)	 แบบสอบถามที่ใช้มีค่าความเชื่อมั่นท่ี	 0.94						

ในตอนที่	1	และมีค่าความเชื่อมั่นที่	0.97	ในตอนที่	2		

	 การเก็บรวบรวมข้อมลู	ผูวิ้จยัขอหนงัสอืจากมหาวทิยาลยั	

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ถึงนายอ�าเภอวิภาวดี	และนายกองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	เพือ่ขออนุญาตเกบ็ข้อมลูเพ่ือการ

วิจัยจากประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง	 17	 หมู ่บ้านที่มีคุณสมบัต	ิ										

ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	เมือ่ได้รบัอนญุาตแล้วจงึออกไปแนะน�า

ตัวพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อกลุ่มเป้าหมายการวิจัยในที่

ประชุมหมู่บ้าน	แจกแบบสอบถาม	จ�านวน	400	ฉบับ	ให้กับ

กลุ่มตัวอย่าง	 ตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ระหว่างกลุ่มผู้น�าชุมชน

และประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง	76	:	304	โดยขอความร่วมมือ

ให้ก�านันและผู้ใหญ่บ้านช่วยเก็บรวบรวมคืนให้ผู้วิจัยภายใน

ระยะเวลา	 2	 สัปดาห์ซ่ึงได้รับคืนเป็นฉบับที่สมบูรณ์ทั้ง														

400	ฉบับ	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์

ของข้อมูลในแบบสอบถามแล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา							

ค�าตอบในการวิจัย	 วิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่ วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน	และระดบัการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามป	ี									

ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะกกุเหนือโดยการหาค่าเฉลีย่	

(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา

และข้อเสนอแนะโดยการสรุปข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ						

ท่ีส�าคญัและวเิคราะห์แนวทางการบรหิารจัดการการจัดท�าแผน

พัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะกกุเหนอื	อ�าเภอวภิาวด	ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	

แยกเป็นรายด้านโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน�าเสนอเป็น

ความเรียง

	 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มจ�านวน	12	คนใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง	ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด	คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะกุกเหนอื	อ�าเภอวภิาวด	ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	

ประกอบด้วย	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	

จ�านวน	1	คน	รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	

จ�านวน	 1	 คน	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล																	

ตะกุกเหนือ	จ�านวน	1	คน	ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	จ�านวน	3	คน	ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน	 จ�านวน	1	คน	

ผูท้รงคุณวฒุ	ิจ�านวน	3	คน	ประธานกลุม่สตรตี�าบลตะกุกเหนอื	

จ�านวน	 1	 คน	 และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข	

ประจ�าหมูบ้่านต�าบลตะกกุเหนอื	จ�านวน	1	คนส�าหรบัประเดน็

ในการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group	 Discussion)	 ได้น�าเอา						

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่	 2	 และ								

ตอนที่	3	โดยน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในระดับปานกลาง	

โดยน�าเอาข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุดในแต่ละด้าน											

มาสร้างเป็นประเด็นค�าถามในการสนทนากลุ ่มเพื่อเสนอ

แนวทางในการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ผลกำรวิจัย
	 1.	 สภาพการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนา									

สามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี									

ทัง้	4	ด้าน	ประกอบด้วย	การวางแผน	การจดัองค์การ	การเป็น

ผู้น�า	และการควบคุม	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการวางแผน	ด้านการเป็นผูน้�า	

อยู่ในระดับมาก	 และด้านการจัดการ	 ด้านการควบคุมอยู่ใน

ระดับปานกลาง
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	 2.	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะกุกเหนอื	อ�าเภอวภิาวดี	จังหวดัสรุาษฎร์ธานทีัง้	4	ด้าน	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ตำรำงที่ 1			แสดงสภาพการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร	

	 	 		ส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	อ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดท�ำแผนพัฒนำสำมปี X S.D. ระดับกำรบริหำรจัดกำร

1.	ด้านการวางแผน	 	 3.80	 0.79	 มาก

2.	ด้านการจัดองค์การ	 	 3.39	 0.89	 ปานกลาง

3.	ด้านการเป็นผู้น�า	 	 3.55	 0.86	 มาก

4.	ด้านการควบคุม	 	 3.09	 0.74	 ปานกลาง

 เฉลี่ยรวม 3.46 0.82 ปำนกลำง

พบว่า	ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุคอืด้านการตดัสนิใจ	รองลงมาคอืด้านการปฏบิตักิาร	และ

ด้านการตดิตามและประเมนิผล	ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ

คือด้านการรับผลประโยชน์

	 3.	 ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	ทั้ง	4	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้านการตัดสินใจ		

2)	 ด้านการปฏิบัติการ	 3)	 ด้านการรับผลประโยชน์และ															

4)	 ด้านการติดตามและประเมินผล	 พบปัญหาว่า	 การรับฟัง

ความคิดเห็นที่เป็นแบบทางการท�าให้ประชาชนไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็น	 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ						

จดัท�าแผนพฒันาสามปี	การจัดท�าแผนพฒันาของแต่หน่วยงาน

ท�าให้ประชาชนเกดิความเบือ่หน่ายขาดการชีแ้จงและท�าความ

เข้าใจแก่ประชาชนเกีย่วกบัการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	 ขาดการศึกษาความพร้อมของโครงการอย่าง

ละเอียดรอบคอบก่อนด�าเนินการโดยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการให้ค�าปรึกษาหารือศึกษาความพร้อมของโครงการ

ตำรำงที่ 2					แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีในเขตองค์การบริหาร

	 	 				ส่วนต�าบลตะกุกเหนืออ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
 X S.D. ระดับกำรมีส่วนร่วม

บริหำรจัดกำรกำรจัดท�ำแผนพัฒนำสำมปี 

1.	ด้านการตัดสินใจ			 	 3.47	 0.77	 ปานกลาง

2.	ด้านการปฏิบัติการ		 3.13	 0.89	 ปานกลาง

3.	ด้านการรับผลประโยชน์	 3.03	 0.88	 ปานกลาง

4.	ด้านการติดตามและประเมินผล	 3.09	 0.74	 ปานกลาง

 เฉลี่ยรวม 3.18 0.7 ปำนกลำง

อย่างละเอียดรอบคอบ	 ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	

บูรณาการการจัดท�าแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์อื่น														

ทีเ่กีย่วข้องให้ชดัเจนไม่ซ�า้ซ้อนกนัและน�าเอาทรพัยากรท้องถิน่

มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวมมากที่สุด	 ควรจัดท�า

โครงการตามอ�านาจหน้าทีใ่ห้ครอบคลมุในทกุๆ	ด้าน	และควร

จะมกีารช้ีแจงให้ประชาชนทราบและเข้าใจเกีย่วกบัการปฏบิตัิ

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 และควรมีการติดตามและ

ประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการให้ชัดเจน	

	 4.	 แนวทางการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี									

สรุปผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม	 แบบเจาะจง	 (Focus	

Group	Discussion)	ได้ดังนี้
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	 	 4.1	 การบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนา							

สามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	

	 	 	 4.1.1	 ด ้ านการว า งแผนควรจะ มีก า ร										

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง	 และ

ชีแ้จงถงึความส�าคญัของการเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผน

พัฒนาสามปี	 ควรจะจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลตั้งแต่						

การวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่	 กระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมคิด

โครงการพัฒนาในทุกๆ	 ด้านตามสภาพปัญหาและความ

ต้องการที่มีอยู่จริง	 การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	 และ

ควรจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับต�าบล	 ระดับ

อ�าเภอและองค์การบรหิารส่วนต�าบลอืน่ทีม่เีขตพืน้ทีต่ดิต่อกนั	

	 	 	 4.1.2	 ด้านการจัดองค์กรควรจะมีการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 จัดท�าแผนพัฒนา

แบบบูรณาการ	 ควรจะปรับโครงสร้างการบริหารด้านการจัด

ท�าแผนพัฒนา	 ก�าหนดผู้รับผิดชอบโครงการในแผนพัฒนา									

ให้ชัดเจน	ควรจะเพิม่อตัราเจ้าหน้าทีใ่ห้เพยีงพอกบัปรมิาณงาน

และควรจะจดัฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการจัดท�าแผนพฒันา

สามปีให้แก่ประชาชน	

	 	 	 4.1.3	 ด้านการเป็นผูน้�าคณะผูบ้รหิารควรจะ

ให้ความส�าคัญในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีอย่างจริงจังควร

จะสร้างและพัฒนาทีมงานด้านการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้

มปีระสทิธภิาพ	ด้วยการส่งเสรมิการพัฒนาความรูก้ารฝึกอบรม

อย่างต่อเนือ่งควรจะก�าหนดจุดมุง่หมายให้ชดัเจนยอมรบัความ

คิดใหม่ๆ	 	 และควรจะน�าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด	

	 	 	 4.1.4	 ด้านการควบคุมควรจะมีการประชุม

ชี้แจงผลการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนทราบ											

เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา								

มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผน	 ควรจะแต่งตั้ง

ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล							

แผนพฒันาควรจะก�าหนดตัวชีว้ดัเกณฑ์หรอืมาตรฐานผลส�าเรจ็

ในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีอย่าง

ชัดเจนมีการเปรียบเทียบผลการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

ปัจจบุนักบัปีทีผ่่านมาและมกีารวางแผนปรบัปรงุ	แก้ไขปัญหา

อปุสรรค	และควรจะเพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้หลากหลายช่องทาง	

	 	 4.2	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

	 	 	 4.2.1	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ควรจะ

เรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหาให้ชัดเจนโดยการมองแบบ

ภาพรวมเพื่อการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนโดยส่วนใหญ่									
ควรจะระดมประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามา													
มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน	 โดยผ่าน
ทางการจัดประชาคมหรือเวทีชาวบ้าน	 โดยให้ประชาชน									
ส ่ วนใหญ ่ เสนอผลการตัดสิน ใจ ในการแก ้ ไขป ัญหา																											
ความต้องการสู ่กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีและ									
ควรจะให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในแต่ละด้านร่วมอยู่ด้วย								
เพือ่จะได้แลกเปลีย่นข้อมลู	ปรึกษา	หารอื	เพือ่ให้มคีวามพร้อม
ในการจัดท�าโครงการพัฒนาได ้ตามความต้องการของ
ประชาชน
	 	 	 4.2.2	 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	 ควร
จะมีตัวแทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้าง								
ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลตะกกุเหนอืด�าเนนิการควรจะเสรมิ
สร้างความร่วมแรง	ร่วมใจของประชาชนในการจดัท�าโครงการ
พร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนเงิน	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 และแรงงาน								
ควรจะสร้างจิตส�านึกให้ภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าของ												
ช่วยสอดส่อง	 ดูแล	 สาธารณูปโภค	 เช่น	 ถนน	 ไฟฟ้า	 ศาลา
อเนกประสงค์	ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลด�าเนินการให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
	 	 	 4.2.3	 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน	์
ควรจะจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมหรือ
พัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน	 หรือควรจะท�าโครงการ										
ในลักษณะท่ีมีสิ่งตอบแทน	 เช่น	 ของรางวัล	 วัสดุ	 อุปกรณ์										
แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการควรจะมองปัญหาของชมุชนให้หลากหลาย
และวิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุม	 ควรจะมองในหลายมิติ									
ท้ังด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองและสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
ดุลยภาพและควรจะจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ครอบคลุม	
กระจายทั่วถึง	เสมอภาค	และเป็นธรรมกับประชาชนทุกพื้นที่
	 	 	 4.2.4	 การมีส ่วนร ่วมในการติดตามและ
ประเมินผล	 ควรจะส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามา										
มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบอย่างจรงิจงั	ควรจะเพ่ิมช่องทางการ
ตรวจสอบการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาสามปีให้หลากหลาย
และท�าได้สะดวกเช่น	ช่องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	การติด
ประกาศผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีเป็นประจ�า				
ทุกเดอืน	การแจ้งข่าวทางจดหมายข่าว	หรอืวทิยชุุมชนและควร
จะสรรหาตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลให้มีความหลากหลายอาชีพและเพิ่มสัดส่วนให	้						
มากขึ้น
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อภิปรำยผล
	 จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการจัดท�า
แผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	และระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการจัดท�า
แผนพัฒนาสามปีสามารถอภิปรายผลการวิจัย	ได้ดังนี้
	 1.	 ผลการวเิคราะห์สภาพการบรหิารจดัการการจัดท�า
แผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัด
สุราษฎร์ธานีทั้ง	 4	 ด้าน	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง								
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการวางแผน	ด้านการเป็น
ผู้น�า	 อยู่ในระดับมาก	 และด้านการจัดการ	 ด้านการควบคุม						
อยู่ในระดับปานกลางแต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้านโดยภาพรวม
และรายข้อแล้ว	ซึ่งได้ทราบถึงข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด										
จึงน�ามาอภิปรายผลแยกเป็นรายด้าน	ดังนี้
	 	 1.1	 ด้านการวางแผน	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างแพร่หลาย								
อยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดท�าแผนพัฒนา								
สามปีแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการและระยะเวลาก�ากับไว้
ชัดเจนท�าให้เจ้าหน้าที่ด้านการจัดท�าแผนเพียงคนเดียว	 ซึ่งมี
ภาระงานด้านการจดัแผนพฒันาตลอดทัง้ปีงบประมาณ	อกีทัง้
ยงัมงีานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ดงันัน้การเตรยีมการด้านการจดัท�า
แผนจึงมีเวลาน้อย	จึงใช้วิธีการแจ้งหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านน�าไป
บอกกล่าวในที่ประชุมหมู่บ้านซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงาน								
การศึกษาของ	สุริยัน		ปันชัย	(2552,	น.	50)	ได้ท�าการศึกษา
วจิยัเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา
องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ขะนงิ	อ�าเภอเวยีงสา	จงัหวดัน่าน	
พบว่าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ									
จัดท�าแผนพัฒนาคือองค์การบริหารส่วนต�าบลควรจัดให้ม	ี						
การประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมออยู ่ใน									
ระดับมาก	
	 	 1.2	 ด้านการจัดองค์การ	ผลการวิจัยพบว่า	มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 จัดท�าแผน
พัฒนาแบบบูรณาการอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งน้ีเนื่องจาก						
การจัดท�าแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน																					
ท�าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแต่ขณะเดียวกันแผนพัฒนา
ของบางหน่วยงานจัดท�าขึ้นเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณแต่ละป	ี
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน	 ประกอบกับผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงานยังไม่เล็งเห็นความส�าคัญในการจัดท�าแผนพัฒนา
แบบบรูณาการ	ดังนัน้จึงควรปรบัเปลีย่นการท�างานให้สามารถ							
บูรณาการกันได้เพื่อลดความเบื่อหน่ายให้กับประชาชน	
สามารถจดัการปัญหาได้ในภาพรวม	สามารถเชือ่มโยงประสาน
การพัฒนาภายในต�าบลไปในทิศทางเดียวกันได้ประสบผล

ส�าเร็จ	ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ	เกศินี	พรมตัน	
(2550,	 น.	 58)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต�าบล								
แม่โจ้	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่าประชาคมเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาส	
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคดิร่วมท�ากบัภาคราชการในการ
แก้ไขปัญหาชุมชน	อยู่ในระดับปานกลาง
	 	 1.3	 ด้านการเป็นผู้น�า	 ผลการวิจัยพบว่า	 คณะ											
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้
เนือ่งจากมพีืน้ท่ีรวม	17	หมูบ้่าน		ซึง่มปัีญหาและความต้องการ
จากประชาชนมากจึงมีการจัดท�าโครงการพัฒนาเกือบตลอด
ปีงบประมาณ	 แต่อัตราเจ้าหน้าที่มีน้อยท�าให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละ
คนมีปริมาณงานล้นมือ	 มีผู ้ช่วยด้านการจัดท�าแผนพัฒนา						
สามปีเพยีงไม่กีค่นหรอือาจช่วยได้ไม่เต็มที	่ดงันัน้คณะผูบ้รหิาร
จึงควรให้ความส�าคัญด้านจัดท�าแผนพัฒนาอย่างจริงจัง												
โดยการออกประชาคมหมู่บ้านร่วมกับทีมงาน	 ส่งเสริมการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถการไปศึกษาอบรม	 และการ
ถ่ายทอด	 แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน	 และมีการซักซ้อมการ
ท�างานอย่างสม�่าเสมอซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทองพันช่ัง
พงษ์วารินทร์	 (2558)	 ท่ีเห็นว่าการช้ีน�าองค์การท่ีดีนั้น								
หวัหน้างานต้องมคีวามม่ันใจในความรู	้ความสามารถ	กล้าท่ีจะ	
ตัดสินใจ	 ชี้น�า	 อธิบาย	 แนะน�า	 ชื่นชม	 ต�าหนิ	 ลงโทษ	 และ										
รับผิดชอบและซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์		สารรัตนะ
(2546,	 น.	 151)	 กล่าวถึงการเป็นผู้น�าที่ดี	 ประกอบด้วย												
การจูงใจ	ภาวะผูน้�า	การติดต่อสือ่สารทางการบรหิาร	และการ
บริหารกลุ่ม	 โดยผู้บริหารจะต้องจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกาย							
แรงใจอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อให้บรรลุความส�าเร็จของ
องค์การ
	 	 1.4	 ด้านการควบคุม	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีการ
ประชมุชีแ้จงผลการจดัท�าแผนพฒันาสามปีให้ประชาชนทราบ
เป็นประจ�าทุกปีอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อ
การติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	 ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าหรับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต�าบลให้ทราบผลการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาสามปี	 ปัญหาและอุปสรรค	 ซ่ึงสามารถน�ามาทบทวน	
ปรับปรุง	แก้ไข	ได้อย่างทันการณ์	ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาของ	อาดิษฐ์	 	อินทรจักร	 (2552,	น.47)	 ได้ท�าการ
ศกึษาวจิยั	เรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผน
พัฒนาเทศบาลต�าบลเวียงพร้าว	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่

พบว่าประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการด�าเนินโครงการหรือ

กจิกรรมตามแผนพฒันาทีเ่ทศบาลด�าเนนิการอยูใ่นระดบัน้อย
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 2.	 ผลการศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี
	 	 2.1	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 พบว่า	 การมี
ส่วนร่วมในการจดัเรียงล�าดบัความส�าคญัของปัญหาตามความ
จ�าเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชนในชมุชนอยูใ่น
ระดับปานกลาง	 ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ต�าบลตะกุกเหนือมุ ่งเน้นปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้าง									
พื้นฐานเป็นส�าคัญ	 เพราะเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนน
ลกูรงั	ระบบไฟฟ้า	และระบบประปายงัไม่ทัว่ถงึ	จึงมคีวามสนใจ								
เข้าร่วมประชุมประชาคมเพราะคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไข
และพฒันาตรงตามความต้องการแต่ด้วยงบประมาณทีม่จี�ากัด
ท�าให้การพัฒนาไม่อาจเป็นไปตามความต้องการทั้งหมดได้
ภายในครั้งเดียว	 จึงต้องมีการจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของ
ปัญหาตามความจ�าเป็นเร่งด่วนในระดับต�าบล	 โดยที่คณะ
กรรมการมาจากหมู่บ้านไหนก็เห็นว่าปัญหาในหมู่บ้านตน
ส�าคัญกว่าไม่ได้วางตัวเป็นกลางและมองปัญหาแบบภาพรวม
และเพือ่เป็นการลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างกนัในการจัดเรยีง
ล�าดับความส�าคัญของปัญหาในระดับต�าบลจึงท�าได้ไม่ชัดเจน	
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ	สุริยัน	ปันชัย	 (2552,	
น.	45)	ทีไ่ด้ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ขะนิง	
อ�าเภอวียงสา	จังหวัดน่าน	พบว่า	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา/โครงการ/กิจกรรม	 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
	 	 2.2	 การมส่ีวนร่วมในการปฏบิติัการ	พบว่า	ทกุข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือการมี
ส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล												
ตะกุกเหนือด�าเนินการ	 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมองเห็น								
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลเช่น	 โครงการก่อสร้างถนนท�าให้
ประชาชนมีการสัญจรและการขนส่งผลผลิตสู่ตลาดได้สะดวก
รวดเร็ว	 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านท�าให้มีความ
สะดวกในการอปุโภค	บรโิภคในชีวติประจ�าวนั	จงึยนิดเีข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการในการจดัซือ้จดัจ้างโครงการแต่เป็นสดัส่วน
ที่น้อย	 ประกอบกับการด�าเนินโครงการก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลด้วยวิธีการจ้างเหมาโอกาสในการช่วยเหลือ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และแรงงานจึงไม่มีซ่ึงสอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาของ	พิภพ	กิติกาศ	 (2550,น.	50)	พบว่า	 เทศบาล
ต�าบลสนัมหาพนได้เชญิประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล	 ประชาชน											
ได้ร่วมสนบัสนนุเช่น	วสัดุอปุกรณ์ส่วนตัว/แรงงานให้แก่เทศบาล	
เพือ่ร่วมพัฒนาท้องถิน่	ประชาชนได้ให้ความร่วมมอืปฏบิตัติาม

นโยบายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเทศบาลได้น�าไป							
ด�าเนินการในหมู่บ้าน	อยู่ในระดับปานกลาง
	 	 2.3	 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 พบว่า	
ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ
องค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือได้จัดท�าโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภค-บริโภค	 เครื่องมือ									
เครือ่งใช้ในการประกอบอาชพีของกลุม่แม่บ้านเพือ่แจกจ่ายให้
กับประชาชนในท้องถิ่น	 	 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเน้นความ
ส�าคัญด ้านโครงสร ้างพื้นฐานเพราะสามารถมองเห็น																								
ผลประโยชน์ได้ชัดเจน	 ส�าหรับการพัฒนาด้านการประกอบ
อาชีพมีผลการด�าเนินงานน้อยมาก	 เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่							
รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง	 ดังนั้นควรสรรหาต�าแหน่งที่มี	
หน้าทีด้่านการพฒันาส่งเสรมิและพฒันาอาชพีให้กบัประชาชน	
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท�าสวนยางพารา		
สวนปาล์มน�้ามันซึ่งต้องเผชิญกับภาวะราคาตกต�่า	 และสวน						
ผลไม้	ซึ่งต่างคนต่างท�าไม่ได้มีการรวมกลุ่มกัน	ดังนั้น	กิจกรรม
พัฒนากลุ่มอาชีพจึงด�าเนินการได้ยาก	 ชาวบ้านอ้างเหตุผล									
ไม่ว่าง	ไม่สอดคล้องกบัรายงานการศกึษาของ	ธนัวา	มคีวามรัก	
(2555,น.	 59)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	 กรณีศึกษา	 :	
องค์การบริหารส่วนต�าบลเวียง	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย							
พบว่า	 ความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น						
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	เช่น	การประกอบอาชีพ	โครงสร้าง
พื้นฐาน	ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในระดับมาก
	 	 2.4	 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล	
พบว่า	ทุกข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ
คือประชาชนมีร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	 ทั้งนี้
เพราะประชาชนยงัไม่รู	้ไม่เข้าใจถงึกระบวนการตรวจสอบและ
ขอบเขตท่ีสามารถท�าการตรวจสอบได้และมีความเกรงใจต่อ							
ผู ้บริหาร	 จึงไม่มีการตรวจสอบจากภาคประชาชน	 ดังนั้น															
ผู ้บริหารจึงต้องเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู	้								
ตรวจสอบ	และติดตามละประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน
พฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลได้อย่างสะดวก	และ
สร้างช่องทางในการติดตามและประเมินผลให้หลากหลาย		
และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ทราบอย่างแพร่หลาย	ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ	
สุริยัน	 	 ปันชัย	 (2552,	 น.48)	 ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง													
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแม่ขะนิง	 อ�าเภอวียงสา	 จังหวัดน่าน	 พบว่า	

ประชาชนได้เข้าร่วมในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	อยู่ในระดับปานกลาง
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	 3.	 ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 	 3.1	 ป ัญหาการมีส ่ วนร ่ วมในการตัดสินใจ															

พบว่า	 การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นแบบทางการท�าให้

ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจึงเข้าร่วมกิจกรรมน้อย

ทั้งน้ีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการจัดเวทีประชาคม	 ขาดการ

ค�านึงถึงการสนทนาท่ีเป็นธรรมชาติซึ่งจะท�าให้ได้รับการม	ี				

ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (2556)	 ท่ีกล่าวถึงการ							

เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการด�าเนิน

การของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบโดย							

หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น										

การปรึกษาหารอืทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	และน�าข้อ

เสนอแนะ	 ความคิดเห็นประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็น

แนวทางการปรับปรุงนโยบาย	การตัดสินใจและพัฒนาวิธีการ

ปฏบิติังานในหน่วยงาน	การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตักิารพบว่า

ขาดการเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้ังนี้เนื่องจาก

ภาระงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนเร่งด่วนและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมีปริมาณมากแต่อัตราก�าลังท่ีมีน้อย											

การให้ความส�าคญัในเรือ่งนีจ้งึไม่เตม็ที	่ซึง่ไม่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของพิภพ	 กิติกาศ	 (2550,	 น.	 58)	 ที่ได้ศึกษาเรื่องการม	ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น												

ของเทศบาลมหาพน	 อ�าเภอแม่แตง	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน							

อยู่ในระดับมาก

	 	 	 3.1.3	 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

พบว่า	 ขาดการศึกษาความพร้อมของโครงการให้ละเอียด

รอบคอบ	การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่ากบัผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั	

ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาหรืออุปสรรคจากสภาพพื้นท่ีท่ีไม่เอ้ือ

อ�านวย	หรือขาดการบรหิารจัดการทีดี่หลังจากด�าเนนิโครงการ

แล้วเสร็จ	 โดยไม่ได้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ	 ซึ่งสอดคล้องกับ

หลกัการของกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร	ส�านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข	 (2549)	 ได้กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นว่า						

เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของ

หน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ	 เช่น	 การรับฟังความคิดเห็น							

การส�ารวจความคิดเห็น	การจัดเวทีสาธารณะ	การแสดงความ

คิดเห็นผ่านเว็บไซต์	 การมีส ่วนร ่วมในการติดตามและ									

ประเมินผล	 พบว่า	 ตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ

ติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีสัดส่วนน้อย	

ขาดการรายงานให้ประชาชนทราบในเวทีการประชุมของ

หมู่บ้านทั้งนี้เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท�า	แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548		

ก�าหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเพียงสองคน	 ดังนั้นจึงควร

รายงานการติดตามและประเมินผลผ่านเวทีการประชุมของ

หมู ่บ ้านอีกช่องทางหนึ่ง	 ท่ีท�าได้ง ่ายและสะดวกเพื่อให้

ประชาชนมีส ่วนร่วมค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องในการ									

ปฏิบัติงาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (2556)	 ได้กล่าวถึงการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมหรือเกี่ยวข ้องใน

กระบวนการก�าหนดนโยบาย	 การวางแผนงานโครงการ	 และ

วิธีการท�างาน	 โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีจัดระบบอ�านวย

ความสะดวก	 ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับ

ภาคประชาชน	ซ่ึงมกัด�าเนนิการในรปูแบบกรรมการทีมี่ตวัแทน

ภาคประชาชนเข้าร่วม

	 	 3.2	 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ

พบว่าควรจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุม						

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	 ท้ังนี้

เน่ืองจากการท�าหนังสือแจ้งก�าหนดการจัดท�าเวทีประชาคม

หมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้าเพียงอย่างเดียวซึ่งบางคนไม่ได้

เข้าร่วมประชุมประจ�าเดือนจึงไม่ได้เข้าร่วม	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอดิสรณ์		ขัดสีใส	(2551,	น.	63)	ท�าการศึกษาวิจัย

เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา							

ท้องถิ่นในอ�าเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุกลุ่มเข้ามา

มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายการพัฒนา

อย่างเป็นรปูธรรมและควรมกีารประชาสมัพันธ์และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมแสดงความต้องการ

และสามารถเลอืกโครงการท่ีเป็นประโยชน์สามารถต่อยอดและ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริงๆ	 การมีส่วนร่วมด้านการ							

ปฏบิตักิาร	พบว่า	ควรจะเสรมิความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน

เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ทั้งนี้

เนือ่งจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลมภีารกจิตามอ�านาจหน้าที	่

และตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายในปริมาณมาก	 ท�าให้การ

เสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนน้อยมากสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอดิสรณ์	 ขัดสีใส	 (2551,	 น.63)	 พบว่า	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

บคุลากรผูเ้กีย่วข้องในการจดัแผนพฒันาท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง

การมส่ีวนร่วมด้านการรบัผลประโยชน์พบว่าควรจดัท�าโครงการ

หรอืกจิกรรมท่ีได้ศกึษาความพร้อมอย่างละเอยีดรอบคอบทัง้นี้
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เน่ืองจากโครงการทีบ่รรจุในแผนพฒันาได้ผ่านกระบวนการจดั

ท�าแผนพัฒนาตามขั้นตอนแล้วแต่ประชาชนบางส่วนไม่ทราบ

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิสรณ์	 ขัดสีใส	 (2551,	น.	 63)					

พบว่า	องค์การบรหิารส่วนต�าบลควรบรรจกุระบวนการในการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน												

ทุกขั้นตอนของการจัดท�าแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมด้าน

การติดตามและประเมินผล	 พบว่า	 ควรจะให้มีตัวแทนภาค

ประชาชนในคณะกรรมการติดตามและการประเมินผล										

แผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากตัวแทน

ภาคประชาชนดูแลผลประโยชน์เฉพาะหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู	่

โดยไมไ่ด้มองแบบภาพรวม	สอดคลอ้งกับงานวจิัยของอดสิรณ์									

ขัดสีใส	 (2551,	 น.	 63)	 พบว่า	 ควรจะให้ประชาชนได้รับรู้							

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระยะสั้น

และระยะปานกลาง

	 4.	 แนวทางการบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	อ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ทั้ง	

2	ส่วน	ได้แก่

	 	 4.1	 การบริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนา								

สามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	ทั้ง	4	ด้าน	

	 	 	 4.1.1	 ด้านการวางแผน	พบว่า	ควรจะมีการ

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึ	วเิคราะห์

ปัญหาของพื้นท่ีและบูรณาการการจัดท�าแผนพัฒนาสามป	ี						

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การบริหาร												

ส่วนต�าบลต้องการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยประชาชน													

มีส่วนร่วมในทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อให้การท�าโครงการหรือกิจกรรม

สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน										

ที่มีอยู่จริง		ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ	ที่ส่งผล

ให้ประชาชนเข้าร่วมมากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

สุริยัน	ปันชัย	(2552,	น.50)	พบว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

ควรมีการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	และ

ควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในการค้นหา

ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของหมู่บ้าน

	 	 	 4.1.2	 ด้านการจัดองค์การ	พบว่าควรจะมีการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 จัดท�าแผน

พัฒนาแบบบูรณาการ	 ควรจะปรับโครงสร้างการบริหารด้าน

การจัดท�าแผนพัฒนา	ก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

ให้ชัดเจน	 ควรจะเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ	 และจัด											

ฝ ึกอบรมให้ความรู ้ เ ก่ียวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามป	ี									

เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจร่วมกันกับประชาชน	 ท้ังนี้

เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการจัดท�าแผนพัฒนา	 มีอัตรา							

เจ้าหน้าท่ีน้อย	 การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจจึงได้																	

จัดท�าน้อย	 ดังนั้นจึงควรเพิ่มจ�านวนเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับ

ปริมาณงานเพื่อจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												

ให้ดยีิง่ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของกฤชวรรธน์โล่ห์	วชัรนิทร์	

(2553)	 ได้กล่าวถึงการจัดโครงสร้างว่า	 เป็นการเตรียมงาน								

คน	และทรัพยากรอื่นๆ	เพื่อให้งานส�าเร็จ

	 	 	 4.1.3	 ด้านการเป็นผูน้�า	พบว่า	คณะผูบ้รหิาร

ควรจะให้ความส�าคญัในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีอย่างจรงิจงั	

ควรจะสร้างทีมงานด้านการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้มี

ประสิทธิภาพก�าหนดจุดมุ ่งหมายให้เห็นภาพรวมในพื้นที่

ยอมรบัความคดิใหม่ๆ	และควรจะน�าเอาทรพัยากรทีม่อียูม่าใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด	 ทั้งนี้

เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านยังไม่บรรลุผลส�าเร็จของแผน

พัฒนาสามปี	 ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกฤษ													

เพิ่มทันจิตต์	(2552)	ได้กล่าวถึงการชี้น�าว่าเป็นการบริหารคน	

โดยใช้ภาวะผู้น�า	 ซึ่งผู้น�าจะต้องสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	

การสื่อความ	การระดมคนให้มาท�างาน

	 	 	 4.1.4	 ด้านการควบคุม	พบว่า	ควรจะแต่งตั้ง

ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลอย่างแท้จริงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม

ประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาสามปี	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	

การติดตามและประเมินผลเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการจัดท�า

แผนพัฒนาสามปี	 ว่าผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย	

หรือไม่	และหากมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	ก็สามารถน�าไป

ปรบัปรงุการจดัท�าแผนพฒันาสามปีของปีต่อไป	ดงันัน้ผูท้ีร่่วม

เป็นกรรมการจึงควรเป็นผู้ที่เข้าใจกระบวนการท�างานทั้งหมด	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกฤชวรรธน์	โล่ห์วัชรินทร์	 (2553)	

ได้กล่าวถึงการควบคุมว่าเป็นการควบคุมประสิทธิภาพในการ

ท�างานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและการปฏิบัติงาน												

ให้ถูกต้องตามความจ�าเป็น

	 	 4.2	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลตะกุกเหนือ	ทั้ง	4	ด้าน
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	 	 	 4.2.1	 การส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่า							

ควรจะเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหาให้ชัดเจนโดยมองแบบ

ภาพรวมเพ่ือการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนโดยส่วนใหญ่									

ควรจะระดมประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามา												

มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน	 ทั้งนี้

เน่ืองจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการเรียงล�าดับความส�าคัญ

ของปัญหาในระดับต�าบลไม่สามารถก�าหนดได้ชัดเจนเพราะ							

มีข ้อโต้แย้งเกิดขึ้น	 ดังนั้นการมองปัญหาแบบภาพรวม														

โดยความคิดเห็นจากหลากหลายอาชีพจะสามารถจัดเรียง

ล�าดับความส�าคญัของปัญหาจรงิ	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ

ธันวา	 มีความรัก	 (2555,	 น.	 61)	 พบว่าควรจะมีการประชุม

ประชาคมเพื่อการแก้ไขปัญหา	

	 	 	 4.2.2	 การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตักิาร	พบว่า	

ควรจะมตีวัแทนประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการก่อสร้าง

ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลตะกกุเหนอืด�าเนนิการและควรจะ

สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความส�าคัญและเข้าร่วม

ปฏบิตักิารในโครงการตามแผนพฒันาสามปี	ทัง้นีเ้นือ่งจากการ

ปฏบิตังิานทีผ่่านมาหากโครงการไหนทีไ่ด้ชีแ้จงท�าความเข้าใจ

ระหว่างกันกับประชาชนก็จะตอบรับการร่วมโครงการหรือ

กิจกรรมเป็นอย่างดี	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยัน											

ปันชัย	 (2552,	 น.	 50)	 พบว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล												

ควรให้การประชาสมัพนัธ์แผนงานโครงการทีน่�าไปสูก่ารปฏิบตัิ

ให้ประชาชนทราบ

	 	 	 4.2.3	 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน	์

พบว่า	ควรจะจดัท�าโครงการหรือกจิกรรมทีเ่ก่ียวกับการส่งเสรมิ

หรือพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน	 และมองปัญหาชุมชน

ให้หลากหลาย	 วิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้าน	 ท้ังนี้

เน่ืองจากการปฏิบัติงานที่	 ที่ผ่านมาเน้นพัฒนาแต่โครงสร้าง	

พื้นฐาน	ดังนั้นควรเพิ่มการศึกษาปัญหาชุมชนที่มีอยู่จริงมาจัด

ท�าโครงการพัฒนา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุริยัน	 ปันชัย

(2552,	 น.	 50)	 พบว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลควรจัดให้ม	ี						

เวทีประชาคมทุกครั้งเมื่อมีการจัดท�าแผน

	 	 	 4.2.4	 การมีส ่วนร ่วมในการติดตามและ

ประเมนิผล	พบว่า	ควรจะให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ตรวจสอบ	 โดยเพิ่มช่องทางให้สะดวกขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจาก	

ประชาชนมีความเกรงใจ	คิดว่าเป็นการไม่เหมาะสม	ดังนั้นจึง

ควรจัดข้อมูลไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้โดยสะดวก

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ด้านการวางแผน	 ควรจะจัดประชุมชี้แจง							

หรืออบรมความรู ้ให้ชาวบ้านเข้าใจและเพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น	จัดเตรียมความพร้อมข้อมูลในพื้นที่	

จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาให้ชัดเจนเน้นการมองแบบ

ภาพรวมเพื่อการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนโดยส่วนใหญ่											

โดยทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมจดัล�าดบัความส�าคญัโดยการ

วางตัวเป็นกลาง	 และควรจะศึกษาความเป็นได้ของโครงการ	

ให้ละเอียดรอบคอบ

	 	 1.2	 ด้านการจัดองค์กรควรจะปรับโครงสร้างการ

บริหารการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ชัดเจน	 เพิ่มจ�านวน										

เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน	 พัฒนาทีมงานในการ							

จัดท�าแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	 สร้างความรู้ความเข้าใจ									

ร่วมกันระหว่างประชาชนและภาคส่วนหที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.3	 ด้านการเป็นผู้น�าควรจะมีวิสัยทัศน์	 และจุด

มุ ่งหมายว่าจะต้องพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางใด	 ก�าหนด											

ช่วงเวลาบรรลุผล	 และน�าทรัพยากรท่ีมีอยู ่มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์

	 	 1.4	 ด้านการควบคุม	 ควรแต่งตั้งประชาชนที่มี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการติดตามและประเมินผล						

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา							

สามปี	 ก�าหนดตัวช้ีวัดเกณฑ์หรือมาตรฐานผลส�าเร็จในการ						

การตดิตามและประเมนิผล	และเพิม่ช่องทางการประชาสัมพนัธ์

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้มากขึ้น											

มีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเนือ่งและสรรหาตัวแทน

ภาคประชาชนในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล										

จากหลากหลายอาชีพและเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมกีารศกึษาเรือ่งบทบาทผูบ้รหิารท้องถิน่

ต่อการบรหิารจดัการจดัท�าแผนพฒันาสามปีโดยการมส่ีวนร่วม

ของประชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

	 	 2.2	 ควรมกีารศกึษาเรือ่งหลกัธรรมาภบิาลในการ	

บริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล

	 	 2.3	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ

บริหารจัดการการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจงัหวดัและ

ระดับภาค
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