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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
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ปัญญา  ไชยแก้ว 

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชน กรณีศึกษา :เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
เป็นประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ18ปีบริบูรณ์และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัด
อุดรธานี จ านน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าคามถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 12,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ในภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นปาน
กลาง ด้านการมีส่วนร่วมคิด พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล ส่วนด้านการมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนโดยภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน “กรณีศึกษา : เทศบาล

ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี” 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. สร้างเครื่องมือโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ และเอกสารต าราเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วม

ของประชาชนในการท าแผนพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดประเด็นต่างๆ แล้วก าหนดเป็นข้อค าถามในการสร้าง
เครื่องมือ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา ความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละด้าน 
3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์ พิจารณาขั้นต้น เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 



2 

4. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC:of Consistent ) ได้เท่ากับ 0.890  

5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์

คุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาความสอดคล้องของคะแนนรายข้อกันคะแนนทั้งฉบับ เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม (Item total Correlation) แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach(Cronbach ’s Alpha Coeffient) ไดA้lph เท่ากับ 0.799 

7. เตรียมแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้สอบถามกับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 

บริบูรณ์และอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) โดยก าหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณ

ค่าดังนี้  
คะแนน    5 หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด 
คะแนน    4 หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก 
คะแนน    3 หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปานกลาง 
คะแนน    2 หมายถึง  ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อย 
คะแนน    1 หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
 

สรุปผล 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.36 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 47.64 
ผลการวิ เคราะห์ตามตารางที่  3 พบว่ า  กลุ่ มตั วอย่ า งส่ วนใหญ่มีอายุ ระหว่ า ง  40-49 ปี  

จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 32.31 รองลงมามีอายุระหว่าง อายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.75 และอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 16.45 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระหว่างอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   
จ านวน 105คน  คิดเป็นร้อยละ 29.25 จบการศึกษาระหว่าง ม.3-ม.6 จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.86 และจบการศึกษาต่ ากว่าระดับ ม.3 จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.81 ตามล าดับ 
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ผลการวิ เคราะห์ตามตารางที่  5  พบว่า   กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 150 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.78 รองลงมาเป็นนิสิตนักศึกษา จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.33 
รับจ้างทั่วไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.59 ประกอบธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.36 และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57  ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 12,001 บาทขึ้นไปต่อ
เดือน  จ านวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.57  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 9,001-12,000 บาทต่อเดือน
จ านวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.46  มีรายได้ระหว่าง 3,000-6,000  บาทต่อเดือนจ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.04  และมีรายได้ระหว่าง 6,001-9,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 
13.93  ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 7  พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจั ดท าแผนพัฒนาชุมชนฯ   โดยภาพรวมอยู่ ในระดับควา มคิด เห็นปานกลาง 
(= 2.98, S.D = 1.16)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมคิด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล  และด้านการมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุน  มีระดับคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 8  ความคิดเห็นของประชาชนฯ  จ าแนกด้านการมีส่วนร่วมคิดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  (=4.11, S.D = 0.79)เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปหาน้อย  เรียงตามล าดับ
ดังนี้   ร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  (= 4.09, S.D = 0.81)  รองลงมา   ร่วมใน
การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา   (= 3.91, S.D = 1.30)  ร่วมในการคิดค้นน าเสนอปัญหาของ
ชุมชน  ( = 3.48, S.D = 1.42 )  ร่วมในการก าหนดวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
( = 2.70,  S.D = 1.49)   และร่ วมในการคิ ดวิ เคราะห์ เ พ่ื อค้ นหาสาเหตุ ของปัญห าในชุ มชน( = 
3.30, S.D = 1.08)  อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 10  ความคิดเห็นของประชาชนฯ  จ าแนกด้านการมีส่วนร่วมติดตาม
ประเมินผล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง  (= 2.61, S.D = 0.99)  เมื่อพิจารณารายข้อจาก
มากไปหาน้อยเรียงตามล าดับ  ดังนี้  ร่วมในการติดตาม  และรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาชุมชน  (= 3.40, S.D = 0.89)  รองลงมา  ร่วมในการสังเกตความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาชุมชน  (= 3.00, S.D = 198)  ร่วมในการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  ( = 2.96, S.D  
= 1.32)  และร่วมในกิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนตามระยะที่ก าหนด  (= 2.79, S.D = 1.63) ร่วมในการก าหนด
รูปแบบการติดตามประเมินผลผลแผนพัฒนาชุมชน  (= 2.60, S.D = 1.99 )  และร่วมในการประเมินผลงาน
ตามโครงการ  (= 2.28, S.D = 1.34)  อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 11  ความคิดเห็นของประชาชนฯ  จ าแนกด้านการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย  (= 1.81, S.D = 1.97)  เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปหา
น้อยเรียงตามล าดับ  ดังนี้  ร่วมให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  (= 
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2.61, S.D = 1.79)  รองลงมา  ร่วมในการประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  (= 2.60, S.D = 1.70)  
ร่วมในการให้ค าแนะน าหรือความช่วยเหลือทางวิชาการในการจัดท าแผนชุมชน (= 2.01, S.D = 1.89)  และร่วม
ให้ ค ว ามช่ ว ย เ หลื อด้ า น วั ส ดุ อุ ป ก รณ์  สิ่ ง ข อ ง  เ ค รื่ อ ง มื อ  เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร จั ดท า แผนชุ ม ช น 
(= 1.90, S.D = 1.93)  อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด                                             

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา:เทศบาล

ต าบลทุ่งฝน  อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  กรณีศึกษาเทศบาลต าบล

ทุ่งฝน   อ าเภอทุ่ งฝน   จังหวัดอุดรธานี   ทั้ ง  4 ด้านคือ  ด้านการมีส่วนร่วมคิด  ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน พิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า 

 1.1 ด้านการมีส่วนร่วมคิด  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากกว่าด้านอ่ืน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สายสมร  ศิริษะ (2539 : 137) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชนบทของคณะกรรมการสภาต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการสภาต าบลในอ าเภอปาก
บ่อ  จังหวัดราชบุรี  พบว่า  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับสูง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการตัดสินใจนั้น
มีความส าคัญส าหรับประชาชนในการวิจารณญาณในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้วย
ตนเอง  นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมคิดและตัดสินใจเมื่อประชาชนในชุมชนเสนอความต้องการในกิจกรรมการ
พัฒนา 

 1.2 ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สากล ภู่ขันเงิน (2549 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต าบลหนองใหญ่  อ าเภอสะตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ผลการศึกษาพบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมท าแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับปานกลาง 

 1.3 ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล  พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  สายสมร  ศิริษะ  (2550 : บทคัดย่อ)  การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในการว่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทากาศ   ผลการวิจัยพบว่า  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านการติดตามประเมิ นผล   อยู่ ในระดับปานกลาง   และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  สมบูรณ์  กนกหงส์  (2544 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัย
พบว่า  ด้านการตรวจสอบ  และประเมินผล  อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 

 1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน  พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่า
ด้านอ่ืน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  สกุนา  มอญพันธุ์  (2550 : บทคัดย่อ)  เรื่องการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบลหนองผักแว่น   อ าเภอท่าหลวง   จังหวัด
ลพบุรี  ผลการวิจัยพบว่าในด้านการมีส่วนร่วมในด้านการสนับสนุนอยู่ในระดับน้อย  เนื่องจากประชาชนเข้าใจ
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจากส่วนกลางมาให้การสนับสนุน  ประชาชนไม่เกี่ยวข้องที่จะน า
ทรัพย์สินส่วนบุคคล เข้ามาร่วมสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลทุ่ง

ฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แต่ก็ยังมี
ประเด็นที่ควรน ามาเสนอแนะดังนี้ 

1. ประชากรควรมีความคิดเห็นในการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่อง เครื่องใช้ใน
การจัดท าแผนชุมชนมากขึ้น เพ่ือให้แผนชุมชนประสบความส าเร็จต่อไปในอนาคต 

2. ประชาชนควรมีความคิดเห็นในการให้ค าแนะน า หรือความช่วยเหลือทางวิชาการในการจัดท าแผน
ชุมชนมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรค าถึงการมีความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนในระดับ

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลเมืองของอ าเภออ่ืนๆ มาเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้รูปแบบแผนพัฒนา
ชุมชนที่เหมาะสม และสามารถน าไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป  

 


