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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 -2556) ไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน มีค่าระดับประสิทธิผลสูงที่สุด
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, แผนพัฒนาสามปี

Abstract
This study aimed to: search effectiveness on carrying out the Three-yeared Development Plan (20112013): Case Study of Lakchai Sub-district Administration Organization at Ladbualuang in Phranakhon Si
AyutthayaThe samples were 375 people who were qualified voters at Lakchai Sub-district Administration
Organization at Ladbualuang in Phranakhon Si Ayutthaya. The instrument was a questionnaire, and the statistical
analysis was performed in terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed as
follows: High levels of effectiveness on carrying out the Three-yeared Development Plan (2011-2013) revealed as a
whole; but when each aspect was considered, it revealed that the highest levels revealed on the strategies of the
economic development according to sufficiency economy to sustainability of the community.
Keywords: Effectiveness, Three-yeared Development Plan
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1. บทนา

ความจาเป็นและความสาคัญของการกาหนดใช้และจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างยิ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักชัย ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่กาหนดกรอบ
ทิศทางสาหรับการพั ฒนาท้องถิ่นในระดับฐานราก ซึ่งถ้าการ
ด าเนิ นงานตามแผนดั งกล่ าวสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่วางไว้ ก็
ย่อมที่จะทาให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นไปตามแนวทางที่มุ่งหวังเพราะประสิทธิผลหรือความสาเร็จ
ของการด าเนิ นงานพั ฒนาก็ ย่ อมเป็ นผลพวงมาจากการ
ดาเนินงานที่เป็นไปตามแผนนั่นเอง ทั้งนี้ จากการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในแง่มุม
ต่ างๆ ตั้ งแต่ ขั้ นตอนการจั ดท าแผน การก าหนดกรอบและ
ระยะเวลาการดาเนินงานต่างๆ ตามแผนไปจนถึงรายละเอียด
โครงการและกิ จกรรมที่ ระบุ ในแผน การก าหนดกรอบและ
ระยะเวลาการดาเนินงานต่างๆ ตามแผนไปจนถึงรายละเอียด
โครงการและกิจกรรมที่ระบุในแผนนั้นค่อนข้างมีกระบวนการที่
ซั บซ้ อนอั นอาจกระทบถึ งระดั บประสิ ทธิ ผลของการน า
แผนปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่แผนกาหนดไว้
ผู้ ศึ กษามี ความสนใจที่ จะศึ กษาข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ถึ ง
ประสิทธิผลของแผนพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
และพิจารณาว่าเกิดปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดาเนินงาน
ตามแผน โดยผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่จะทาการศึกษา คือ องค์การ
บริ หารส่ วนต าบลหลั กชั ย อ าเภอลาดบั วหลวง จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะนาผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล
การดาเนินงานตามแผนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดังกล่าว เป็นข้อมูลในการกาหนดกรอบทิศทางสาหรับจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและปฏิบัติได้จริงในกิจกรรม
การดาเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การ
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บริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัว หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3. วิธีการวิจัย
3.1 กลุ่ม ตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มี สิทธิเลือกตั้งในเขต
ตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวน 375 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
นาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีจานวน 218 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี จานวน 137
คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าจานวน 104 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.7 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร/ประมง
จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีรายได้ตั้งแต่
5,000 - 10,000 บาท จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5
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4.2 ข้อมูลด้านระดับประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา :
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องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 1 ระดับประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
ประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
5. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
8. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับประสิทธิผลของการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา :
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมากโดยเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายได้ พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ด้าน
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาเศรษฐกิ จของชุ มชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นยั่งยืน และด้านที่มีประสิทธิผล
น้อยที่สุด คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. อภิปรายผล

การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของ
การนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี 6 ด้านอยู่

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
x
3.46
0.62
มาก
3.40
0.58 ปานกลาง
3.35
0.63 ปานกลาง
4.13
0.59
มาก
3.62
0.65
มาก
3.55
4.15
3.49
3.42

0.64
0.55
0.64
0.29

มาก
มาก
มาก
มาก

ในระดั บ มากและมี 2 ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
รายละเอียดดังนี้
5.1.1 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน โดยภาพรวมพบว่า
ประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (2554 – 2556) ไป
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมาก 3 ข้อ โดยเรียงลาดับจากมาก
ไปน้อยตามลาดับ คือ อบต.มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/
ท้องถิ่น รองลงมา คือ อบต.การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
อบต.มีโครงการส่งเสริมแก้ไขปัญหาความยากจน และอบต.มี
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ กับประชาชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามลาดับ เพราะองค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัยดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบล
หลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้นาชุมชน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิต
น้าอ้อย ผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักรสาน เช่น กระเป๋า พวงหรีด โดย
มีกลุ่มสตรีและผู้นาชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนในการดาเนิน
โครงการ จึงทาให้มีรายได้ในชุมชนเป็นที่น่าพอใจ และเป็น
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โครงการที่เกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รวี นั นท์ ป๋ าป่ าสั ก[1] ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง ประเมิ นผลการ
ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเรือน อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดทาบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเรือน บรรลุผลตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเรือน แผนพัฒนาสามปี ในช่วง
ปี พ.ศ. 2553-2555 โดยพบว่า การจัดทาบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ บรรลุผลใน
ระดับปานกลาง
5.1.2 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยภาพรวมพบว่า
ประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 –
2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมาก 2 ข้อ โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ ประชาชนได้รับการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ประชาชนมี
ความรู้ด้านการวางแผนทา SME ประชาชนได้รับสนับสนุนให้
ท าการค้ าขาย จ าหน่ ายสิ นค้ า และการหาตลาด และ
ประชาชนมีความรู้ดา้ นภาษี ตามลาดับ เพราะองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบล
หลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้นาชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนใน
การประกอบอาชีพ โดยผู้บริหารมีความดูแลเอาใจใส่และให้
ความสาคัญกับประชาชนภายในพื้นที่ โดยมีการส่งเสริมด้าน
เกษตรกรรม ทั้งมีการพาไปศึกษาดูงาน และมีการอบรมให้
ความรู้ กั บประชาชนเพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มอาชี พให้ ได้ รั บ
ความรู้ ทาให้โครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สมโชค เงิ น ดี [2] ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
ประสิทธิผลของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25522554) ของเทศบาลในเขตอาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขตอาเภอบางมูลนาก
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จั งหวั ดพิ จิ ตร ใน 4 ขั้ น คื อ ขั้ นเตรี ยมการวางแผน ขั้ น
ด าเนิ นการวางแผน ขั้ นการปฏิ บั ติ ตามแผน และขั้ นการ
ประเมินผล โดยภาพรวมแล้ว ถือว่าการดาเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อยู่ในระดับ
ปานกลาง
5.1.3 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยภาพรวม พบว่าประสิทธิผลของการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ
ประชาชนมี ค วามรู้ ก ารแก้ ไขป้ อ งกั น จากภั ย ธรรมชาติ
รองลงมา คือ ประชาชนมีการสร้างจิตสานึกและตระหนัก
ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประชาชนมีความรู้การจัดระบบบาบัดน้าเสียมลภาวะเป็น
พิษ และประชาชนมีความรู้ด้านการกาจัดขยะ เช่น การ
คัด แยกขยะ เพราะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหลั ก ชั ย
ดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และ
ระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นา
ชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้การแก้ไขป้องกันภัย
จากธรรมชาติ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหลั ก ชั ย ให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยการจัดให้มีโครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร
ป้อ งกั น ภัย ฝ่า ยพลเรื อ น (อปพร.) เพื่ อให้ ประชาชนใน
พื้น ที่ มี ความรู้ ความเข้ า ใจ ในวิ ธี การป้ อ งกั น ภั ยทั้ งการ
เผชิญภัย และป้องกันภัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทวีศักดิ์ ยรรยง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ามะคาบ อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการดาเนินงาน
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ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ า มะคาบ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร คื อ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
5.1.4 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ภาพรวมพบว่ าประสิ ทธิ ผลของการน าแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และปาน
กลาง 1 ข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ
จัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์,
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ รองลงมา คือ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูโบราณสถานที่สาคัญของท้องถิ่น
จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และ มีโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่น การสอนดนตรีไทย ฯลฯ ตามลาดับ เพราะองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลหลั กชั ยด าเนิ นการตามนโยบายของ
ผู้บริหารตาบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมด้านสืบ
สานประเพณีโดยมีการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์ โดยมี
กิ จกรรมส่ งเสริ มรดน้ าด าหั วผู้ สู งอายุ และมี การส่ งเสริ ม
ประเพณี แ ห่ เ ที ย นเข้ า พรรษาโดยมี ก ารบู ร ณาการกั บ
หน่วยงานและองค์กรภายในพื้นที่ทั้งโรงเรียนและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสาน
ต่อกั นมาและเป็นการทางานบูรณาร่วมกับองค์กรภายใน
พื้นที่ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เด่นดวง สุบุตรดี [4] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลแกดา อาเภอแกดา จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิ จั ยพบว่ า 1)การด าเนิ นงานของ
เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จั งหวั ดมหาสารคาม
จานวน 8 ด้าน โดยรวมมี การดาเนินงานอยู่ ในระดับปาน
กลาง และจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก จานวน 1 ด้าน คือ ด้านการบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
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5.1.5 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับจากมาก
ไปน้ อ ยตามล าดั บ คื อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถบุคลากรพนักงาน รองลงมา คือ ส่งเสริมการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนส่ วนในการบริ หารจั ดการ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของผู้ น าท้ องถิ่ น/สมาชิ กสภา
ท้ องถิ่ น และ บริ การประชาชนโดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล
ตามลาดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการ
ตาม นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และระเบียบที่ถือ
ปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน โดยผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลกรพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการทางานเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานที่ทาอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์ กรและประชาชน
โดยสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ กฤษณี งามเจริ ญ [5] ได้
ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง การด าเนิ นการตามแผนพั ฒนาสามปี ของ
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลบุ่ งมะแลง อ าเภอสว่ างวี ระวงศ์
จั งหวั ดอุ บลราชธานี ผลการวิ จั ยพบว่ า 1)สภาพการน า
แผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งมะ
แลง อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการก่อสร้างถนนและซ่อมแซม
ถนน รองลงมาคือ การดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้า
สาธารณะ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการดาเนินการฝึกอบรม
อาชีพ ได้แก่ การอบรมเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดาเนินการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เช่น การปลูกต้นยางนา การ
ปลูกหญ้าแฝก ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1.6 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน โดย
ภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
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(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และ
ปานกลาง 2 ข้ อ โดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย
ตามล าดั บ คื อ การขยายเขตบริ ก ารไฟฟ้ า /ไฟฟ้ า
สาธารณะให้ทั่วถึงทาให้ประชาชนได้รับครบทุกครัวเรือน
รองลงมา คื อ การพั ฒ นาระบบการชลประทานเพื่ อ
การเกษตรอย่างทั่วถึงทาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มาก
ขึ้น การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้านทา
ให้ประชาชนได้รับการอุปโภค-บริโภคครบทุกครัว เรือน
และการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนและสะพาน
ทางเท้า ทาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ตามลาดับ
เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการตาม
นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และระเบียบที่ถือ
ปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนที่มุ่งเน้น
ตาม การบริ การสาธารณะการขยายเขตบริการไฟฟ้า/
ไฟฟ้ า สาธารณะให้ ทั่ ว ถึ งท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ ครบทุ ก
ครัวเรือน โดยมีการออกประชาคมสารวจความต้องการของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะขยายเขตบริการไฟฟ้า/
ไฟฟ้ าสาธารณะ และไฟส่ องสว่ างทาง เพื่ ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการ
ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย อี ก ด้ ว ย โดยสอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จัย ของ อาพร เชาว์จั นทร์ [6] ได้ศึ กษาวิ จัย เรื่ อ ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตาม
แผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเวี ย ง
สะอาด อ าเภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวี ย งสะอาด อ าเภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนก
เป็ น รายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ แผนงานพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้า แผนงานพัฒนาด้าน
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สั ง คม แผนงานพั ฒ นาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ ม แผนงานพัฒ นาด้ านสาธารณสุข แผนงาน
พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และแผนงาน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.1.7 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง
2 ข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ การป้องกัน
ยาเสพติดทาให้ปัญหายาเสพติดลดลง รองลงมา คือ การส่งเสริม
และพัฒนาด้ านสาธารณสุขทาให้ประชาชนมีสุขภาพพลามั ย
แข็งแรง การส่ งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพท าให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น และการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทาให้คุณภาพชีวิตประชาชนดี
ขึ้น ตามลาดั บ เพราะองค์การบริหารส่ วนต าบลหลั กชั ย
ดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และระเบียบ
ที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ที่มุ่งเน้น
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความ
โปร่งใส่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิด ด้านความคุ้มค่า
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงศ์ อาภวา [7] ได้ศึกษา
เรื่อง การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
เทศบาลต าบลบ้ านถ่ อน อ าเภอท่ าบ่ อ จั งหวั ดหนองคาย
ผลการวิจัยพบว่า 1) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลต าบลบ้ านถ่ อน อ าเภอท่ าบ่ อ จั งหวั ดหนองคาย
โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้ง ด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา อยู่ระดับปาน
กลาง 5 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือ ด้านการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมให้มีสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ด้านการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีมีความ
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โปร่งใสโดยมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
5.1.8 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษาความสงบ โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของ
การนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อโดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อยตามลาดับ คือ ประชาชนอาศัยอย่างสงบสุข รองลงมา
คื อ ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น และประชาชน
มีการอบรมและส่งเสริมประชาธิปไตย ตามลาดับ เพราะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการตามนโยบายของ
ผู้บริหารตาบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนที่มุ่งเน้นการให้ประชาชนใน
พื้นที่อาศัยอย่างสงบสุข โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหลัก
ชัย มีจัดโครงการดูแลความสงบสุขของชุมชน โดยมี อปพร.
ออกมาตรวจตราเวรยามและเฝ้าระวังภายในเขตพื้นที่ ทั้ง
ในช่วงเทศกาล และปกติ เพื่อเป็ นการสอดส่ องดูแลความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนภายในพื้นที่
ตาบลหลักชัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมมาศ โชคชัย
วัฒนากร[8] ได้ ศึกษาวิ จั ยเรื่ อง ความคิ ดของสมาชิ กสภา
เทศบาลต่ อการด าเนิ นงานของเทศบาลต าบลในจั งหวั ด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิกสภาเทศบาล มี
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลในจังหวัด
มหาสารคาม จานวน 8 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และจาแนกเป็นรายด้านพบว่ามีการดาเนินงานอยู่ในระดับ
มาก จานวน 5 ด้าน เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
คือ ด้านการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก รองลงมา คื อ
ด้ านบ ารุ งศิ ลปะจารี ตประเพณี ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการรักษาความสะอาดของ
ถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และ
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
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พิการ และมีการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3
ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนรองลงมาคือ ด้านการให้
ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม และด้านการให้มีเครื่องใช้
ในการดับเพลิง
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
6.1.1 ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจั ดระเบียบชุมชน/
สั งคมและรั ก ษาความสงบควรมี ระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่
6.1.2 ด้ านยุ ทธศาสตร์การพัฒนาส่ งเสริ มและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ควรมี ก ารสงเคราะห์ สตรี เด็ ก ผู้ สู งอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.1.3 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรมี
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนและสะพานทางเท้า
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
6.1.4 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
บ้ า นเมื องที่ ดี ควรสร้ างจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
6.1.5 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นควร
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสม่าเสมอ
6.1.6 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มและส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยว ควรมี การจัดการอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ให้แก่ประชาชนในการแก้ไขป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6.1.7 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม ควรจัดให้มีการให้
ความรู้ แ ก่ ป ระชาชน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเป็ น
ผู้ประกอบการในอนาคต
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6.1.8 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ควรสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง พร้ อ มหาตลาดรองรั บ และมี ก าร
สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
6.2.2 ควรประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลหลักชัย
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