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กระบวนการจัดท าแผน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล 
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

The Process of Creating a Plan that Affect the Performance of the Development Plan 
of Three Years of the Municipal Government District in Pho Chai Roi Et Province 

 
สราวุธ  ไสยรส * 

         รังสรรค์  อินทน์จันทน์ ** 
รัชนิดา  ไสยรส *** 

 
บทคัดย่อ      
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา ระดับประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร
ในสังกัดเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 117 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพรรณนาและอธบิาย ผลการวิจัย พบว่า 
  1.  ระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมรีะดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับมากทั้งหมด จ านวน 7 ด้าน 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านขั้นการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา รองลงมา คือ ด้านขั้นการ
เตรียมการจดัท าแผน ดา้นขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา ดา้นขั้นการอนุมตัิและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปีเทศบาล ด้านขั้นการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ด้านขั้น
การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู และด้านขั้น
การจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 2.  ระดับประสิทธิภาพของแผนพฒันาสามปีของ 
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น มีระดับประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน เรยีงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านความถูกต้องและสมบูรณ์ รองลงมา คือ 
ด้านประสิทธผิลในการจัดท าแผนดา้นความสอดคล้องกบัปัญหา
และความต้องการ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไป
ปฏิบัต ิ
 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.  ข้อเสนอแนะ พบว่า การด าเนนิการตามแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
โดยเคร่งครดั แผนควรมีความสอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ 
และประสิทธิผลในการจัดท าแผนการจัดท าแผนพัฒนา 
ต้องค านึงถึงงบประมาณและสถานะทางการคลังของเทศบาล
เป็นหลัก การด าเนินการตามแผนพฒันาจะมีการแบ่งงบประมาณ
ออกให้กบัแต่ละพื้นท่ีให้ท่ัวถึง  
 
ABSTRACT 
 This research aims to study ; The process 
level development plan, the performance of the 
development plan, the relationship of the process 
to create a development plan and the suggestions  
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in the development of a process to create a plan 
to develop a three year of the municipal government 
district in Pho chai, Roi Et province.  The population  
and the group examples, 117 people of the municipal 
government district in Pho chai, Roi Et province. 
and statistics that are used in Data Analysis include 
a frequency distribution of the Average Standard 
Deviation. The hypothesis testing with statistical 
correlation coefficient of the Pearson Statistical 
Significance level .05 and Qualitative data the Principal 
Investigator to describe and explain. The results of 
research : 
  1.  The process of creating a plan to develop 
the three years of the municipal government district 
in pho chai district in the level when considered 
as the level is the process of creating a development 
plan of three years in the level of the total number 
of 7 The Sort by the average to the side of the stage 
of the Strategy Selection approaches to development 
is the steps to prepare for the plan the steps to 
configure the purpose of the guidelines for the 
development of the stage of approval and the 
promulgation of the development plan three years. 
The Municipal steps to create a plan to develop 
three years of the data collection and analysis of 
data and the steps to the project details/Development 
Activities. 
  2.  The performance of the development 
plan of three years of the municipal government 
district in pho chai and the level when considered 
as a performance level is in the level of the number 
3 to the Sort by the average value to the is the 
correct and complete is the effectiveness of the 
plan of the problem and the need to have a 
performance level is average in the Number 1 is 
the flexibility and accept the implementation. 
  3.  The results of the analysis of the 
relationship of the process to create a development 
plan of three years with the performance of the 
municipal government in the Sub-district, Pho chai, 
Roi Et Province. The overall Relationship value is 
in the medium level. 

 4.  The suggestions for the action plan to 
develop a three year of the municipal government 
district in Pho chai, Roi Et province.   According to 
the Regulations of the Ministry of Interior that with 
the development plan of the local government 
organization in 2005.  Plan should with the problem 
and the need for flexibility and acceptance of the 
implementation and effectiveness of the plan. 
Plan is to be aware of the budget and the status 
of the fiscal status of the municipal government 
as a plan to develop it is divided into the budget 
to each area thoroughly. 
 
ค าส าคัญ   : กระบวนการ, ประสิทธิภาพ, 
     แผนพัฒนาสามป ี
Keywords : process, performance, plan to  
    develop the three years. 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก าหนดว่า 
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจดัท าบริการสาธารณะและมสี่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมาตรา 282 ก าหนดว่า
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น
และมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเปน็ส่วนรวม
และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายบญัญตัิไว้มไิด้ และมาตรา 283 ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล
จัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 : 112) 
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  การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่   
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของ
รัฐบาลแผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็น
แผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดและแผนพัฒนา 
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
อ าเภอ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และอ าเภอนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมี
ส่วนเกี่ยวข้อง (กรมส่งเสรมิการปกครอง ท้องถิ่น.  2546 : 
11-12)  
  ประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี
สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้มากท่ีสุด 2) ค านึงถึงผังเมืองหรอืการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ที่ดินประเภท
ต่าง ๆ 3) เลือกใช้วิธีและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 4) เชิญผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจเข้าร่วมในการจัดท า
แผน 5) ประสานขอรบัการสนับสนุนจากอ าเภอหรือจังหวดั      
6) จัดท าแผนพัฒนาตามเค้าโครงท่ีก าหนด 7) สนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 8) ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ส านักบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น.  2544 : 20) 
  ผู้วิจัยเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอโพธิ์ชัย    
มีเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่ จ านวน 4 แห่ง คือเทศบาลต าบล
ชัยวารี เทศบาลต าบลค าพอุง  เทศบาลต าบลอัคคะค าและ
เทศบาลต าบลเชียงใหม่ ที่จะต้องด าเนินการบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนในเขต โดยโครงการที่เกิดขึ้นน้ันจะต้องบรรจุ 
ลงในแผนพัฒนาสามปี ดังนั้นผู้วิจยัจึงเห็นว่ากระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกดิ
ประสทิธิภาพสูงสดุในการจดัท าแผนพัฒนาสามปเีพื่อสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และจะท าให้
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลประสบผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมาย และบรรลตุามวตัถุประสงคไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเหตผุลดังกลา่วข้างต้น ผู้ศึกษาจงึสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
กระบวนการจัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลทีแ่ท้จริงเปน็แนวทางการพัฒนาให้เกดิประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต่อไป 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาระดับกระบวนการจดัท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3.   เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1  ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลและพนักงานเทศบาลที่รบัผิดชอบในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 164 คน (ส านักงานท้องถิ่น
อ าเภอโพธิ์ชัย ณ 4 มกราคม 2559) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ตามสตูรของ Taro Yamane (1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 117 คน ซึ่งจะด าเนินการหาสัดส่วนประชากร
กับกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
  กลุ่มที่ 2  ประชากรและกลุม่ตัวอย่างเป็นประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ
บุคลากรในสังกดัเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
16 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

  1)  ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
จ านวน 4 คน           

  2)  ผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน    

  3)  ผู้แทนคณะกรรมการตดิตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน   

  4)  ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผดิชอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 4 คน  
ซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประชากรกลุ่มที่ 1 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1  งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ์ท างานในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่ง
ลักษณะค าถามเป็นแบบระบรุายการ (Check List)   

  ตอนท่ี 2  ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย   
1) ขั้นการเตรียมการจัดท าแผน 2) ขั้นการคัดเลือกยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 3) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมลูและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 4) ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทาง 
การพัฒนา 5) ขั้นการจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 6) ขั้นการจัดท าร่างแผนพฒันาสามปี 7) ขั้นการอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาล ซึ่งลักษณะค าถาม
เป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale) 5 ระดับ   

  ตอนท่ี 3  ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 ด้าน ได้แก ่1) ความถูกต้องและสมบรูณ์ 
2) ความสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการ 3) ความยดืหยุน่
และการยอมรับน าไปปฏิบัต ิ4) ประสิทธิผลในการจัดท าแผน 
ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ  
    ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
จัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็ 

2.2  งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณโดยเลือกประเด็น
ที่น่าสนใจมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามค าศัพท์ และงานวิจัยเกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด เพื่อสัมภาษณ์ผู้แทนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุน
การจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน 
และผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผดิชอบในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด จ านวน 
16 คน โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประชากรกลุ่มที่ 1 เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบก าหนดแนวทางไว้ (In–depth interview) 
 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบ 
รวมข้อมูลภาคสนาม ตามขั้นตอนดังนี ้
   3.1  ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัว
ผู้วิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ถึงนายกเทศมนตรีที่จะขอเข้าเก็บข้อมูล
เพื่อขออนุญาตและความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุม่
ตัวอย่าง 
  3.2  การวจิัยเชิงปรมิาณ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บ 
แบบสอบถามด้วยตนเองจนครบ 
  3.3  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัไดด้ าเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองทุกคน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   4.1  การวิเคราะหร์ะดับกระบวนการและ
ประสิทธิภาพ ของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล 
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็ 

 4.2  การวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่าง
กระบวนการจัดท าและประสิทธิภาพแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็  
    4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
   4.4  ข้อเสนอแนะจากการสมัภาษณ ์

  4.4.1  เรียบเรียงข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์
จากผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจ านวน 
4 คน ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน  จ านวน 4 คน 
รวมทั้งหมด จ านวน 16 คน 
   4.4.2  จัดกลุ่มข้อเสนอแนะปรับปรุงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจดัท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด    
    4.4.3  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด           
จากการสมัภาษณ ์
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมดีังนี ้
  5.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ จะท าการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเครื่องคอมพิวเตอร ์
   5.1.1  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
จะเป็นการวเิคราะห์ขั้นตอนท่ีน าเสนอการพรรณนาลักษณะ
ของข้อมูล สถิติที่ใช้ดังนี ้
    5.1.1.1  ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency)  
    5.1.1.2  สถิติที่ใช้ในการวัดระดับ 
กระบวนการและประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย 
ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
   5.1.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  statistics) 
จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างเพื่ออ้างอิง
ประชากรซึ่งผู้วจิัยจะใช้สถติิหลักเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้สถิติ ได้แก่ สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
นัยส าคญั ทางสถิติที่ระดับ .05   
  5.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการพรรณนา 
และอธิบายผลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีลักษณะ
สอดคล้องหรือแตกต่างจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณอย่างไร 
เพื่อให้การสรุปและการเสนอแนะในมุมมองและความสัมพันธ์
ในแต่ละมติิเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมั่นให้กับงานวิจัย
ในเชิงวิชาการ 
 
สรุปผล 

1.  ระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีระดับกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับมากทั้งหมด จ านวน 7 ด้าน 
เรียงล าดับตามคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย คือ ด้านขั้นการคดัเลอืก
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา รองลงมา คือด้านข้ันการ
เตรียมการจดัท าแผนด้านขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา ด้านขั้นการอนุมัติและประกาศใช้แผน 
พัฒนาสามปีเทศบาล ด้านขั้นการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ด้านขั้นการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูและ
ด้านขั้นการจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 2.  ระดับประสิทธิภาพของแผนพฒันาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น มีระดับประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน เรยีงล าดับตามค่าเฉลี่ย 
จากมากไปน้อย คือ ด้านความถูกต้องและสมบูรณ์รองลงมา 
คือ ด้านประสิทธิผลในการจัดท าแผนด้านความสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 1 ดา้น คอื ดา้นความยืดหยุ่นและการยอมรับ
น าไปปฏิบตั ิ
 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็โดยรวม มคี่าความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.  ข้อเสนอแนะ พบว่า การด าเนนิการตามแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
เคร่งครัด แผนควรความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 
ความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ และประสิทธิผล
ในการจัดท าแผน การจัดท าแผนพัฒนาต้องค านึงถึง
งบประมาณและสถานะทางการคลังของเทศบาลเป็นหลัก 
การด าเนินการตามแผนพัฒนา จะมีการแบ่งงบประมาณ
ออกให้กบัแต่ละพื้นท่ีให้ท่ัวถึง  
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษากระบวนการจดัท าแผนท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล 
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็ สามารถอภิปรายผลตาม
สมมติฐานการวิจยั ดังน้ี 

 1.  สมมุติฐานกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยะดา  ลาภเกิน (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาสามปีตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร 
ศรีอยธุยา โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวติรี ศรีบ้าน (2553 : 56-58) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การปรับปรงุกระบวนการจดัท าแผน 
พัฒนาสามปี ศกึษาเฉพาะกรณเีทศบาลต าบลคูวดั ผลการศึกษา 
พบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรมกีารด าเนนิการ
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ไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แต่ในวิธีปฏิบัติ พบว่า การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลคูวัด ตามหลักการที่ต้องให้องค์กรการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
เป็นผูด้ าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาสามปี กลับเป็นเพียงเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนเท่านั้นเป็นผู้ด าเนินการ            
ท าแผนพัฒนาสามปีทีเ่กิดขึ้น ไม่มปีระสิทธิภาพ ไมต่รงตาม
ความต้องการของประชาชนและไม่เหมาะกับศักยภาพของ
องค์กรที่มีอยู่ ท าให้ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี โดยการสร้างความรูค้วามเข้าใจให้เกิดขึ้นกับ
องค์กรการจัดท าแผนพัฒนาสามปขีองเทศบาลต าบลคูวัด 
และพัฒนาให้เกิดการมสี่วนร่วมในกระบวนการจดัท าแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลคูวดั โดยที่เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
คอยประสานงานและแนะน าข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนา 
ทีถู่กต้องตามขั้นตอนของหลักการแหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 จนกระทั่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลคูวัด เสร็จสมบรูณ์และน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรีย์  พิมพ์ปรุ (2553 : 51-54) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาสามปี ของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มีทั้งหมด 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูและปัญหา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูปัญหา 
และความต้องการของประชาชนจากแผนชุมชน จุดอ่อน  
คือ ข้อมูลที่รวบรวมไดเ้ป็นข้อมูลเก่าและเก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้นานแล้วไม่เป็นปจัจุบัน ไมส่ามารถสะท้อนปญัหาและ
ความต้องการของหมู่บ้านและประชาชนได้ ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกระดับ และมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คณะกรรมการท้องถิ่น 
จัดประชุมประชาคมต าบล เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อเป็น
กรอบในการพิจารณาจดัท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปี จุดอ่อน คือ การสรรหาคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับคณะ
ผู้บริหาร ไมไ่ดเ้ป็นตัวแทนที่ได้มาจากประชาชน การประชุม

ประชาคมประชาชนไม่ให้ความส าคญั เพราะคดิว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ของ อบต. ข้อเสนอแนะ ควรรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เห็นความส าคญัในการจดัท าแผนพฒันา ขั้นตอนที่ 3 การจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท ารายละเอียด/โครงการ 
ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดขอบ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ จุดอ่อน คือ งบประมาณ
ที่ อบต. ได้รับการจัดสรรและการจัดเก็บรายได้มีจ านวนจ ากัด 
จึงท าให้แผนพัฒนา อบต. ไม่สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้หมด 

2.  สมมุติฐานระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัย พบว่า ระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี ทองเกลี้ยง (2552 : 70-73) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลในเขตจังหวัดตรัง ผลการวิจัย พบว่าประสิทธิภาพ
การวางแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในเขตจังหวัดตรัง  
จากองค์ประกอบ 4 ด้าน โดยภาพรวม พบว่า มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสาลินี  เกษมวงศ์ 
(2552 : 85-91) ได้ศึกษางานวจิัยเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร ผลการศึกษา พบวา่ การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน 4 ข้ันตอน 
คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการวางแผน ขั้นการปฏิบตัิตาม
แผนและขั้นตอนการประเมินผล ยังมีบางประเด็นที่ควรมีการ
ปรับปรุง คือ ควรเพิ่มเติมข้อมูลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ข้อมูลการเมือง การปกครอง ควรเพิ่ม
การรายงานความก้าวหน้าในระหว่างการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผดิชอบต่อการจดัท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเสนอตอ่
ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ ในดา้นคุณภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน 4 ด้าน  
คือ ด้านความถูกต้องและความสมบูรณ์ขององค์ประกอบแผน 
ด้านความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ด้านความ
ยืดหยุ่นหรือการยอมรับน าไปปฏิบตัิได้ และดา้นความมี
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผน มปีระเด็นที่ควรปรับปรุง  
คือ ความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ยังไม่เหมาะสม เพราะเน้นแต่นโยบาย ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน โดยไมค่ านึงถึงความพร้อมขององค์กร ควรมี
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การน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาใช้เป็นข้อมูล
เพื่อแก้ไขปรับปรุงการวางแผนครัง้ต่อไป ข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บยังไม่ได้รับการยอมรับ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมใหเ้ป็นปัจจุบัน สรุปแล้วจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาล ยังไมไ่ดร้ับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายปฏิบตัิการ และประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง เพราะโครงการ 
ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้
น าไปปฏิบตัิได้จริงมีจ านวนมาก 
         3.  สมมุติฐานกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
กับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความสมัพันธ์กันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพนัธ์ของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลในอ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ 
ศรีสันเทียะ (2554 : 86-89) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องประสิทธิผล
ในการน าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไป
ปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ
สมรส การศึกษา และรายได้ มีผลต่อประสิทธิผลในการน า
วางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปปฏิบตัิ 
การฝึกอบรม และประสบการณ ์
   ทั้งนี้ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครดั  
แผนควรความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ   
ความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ และประสิทธิผล
ในการจัดท าแผนการจัดท าแผนพัฒนาต้องค านึงถึงงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และสถานะทางการคลังของเทศบาลเป็นหลัก การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาจะมีการแบ่งงบประมาณออกให้กับแต่ละพื้นที่
ให้ท่ัวถึง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ยังขาดการประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน
ให้เข้าร่วมแสดงความคดิเห็นในเวทีประชาคมหมูบ่้านใน
ขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้น 
   1.2  คณะกรรมการเกี่ยวกบัการจัดท าแผนพัฒนา
สามปไีม่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าแผนเท่าที่ควร 
                1.3  ควรสื่อสารให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน 
    1.4  จะต้องจัดล าดับความส าคัญ และความ 
เร่งด่วนของโครงการ 
   1.5  ควรค านึงถึงงบประมาณรายรับ รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรอบในการพิจารณา
ก่อนท่ีจะมีการจดัท าแผนพัฒนาสามป ี
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
    2.1  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไดด้ าเนินการ
ศึกษาเฉพาะเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็  
ท าให้มีความจ ากัดในส่วนของพื้นที่การวิจัยรวมทั้งประชากร
ทีใ่ช้ในการวิจัยดังนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจึงควรศึกษา
ในจังหวัดอื่นด้วย 
    2.2  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ  
    2.3  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ผลการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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