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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่1)เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) จําแนกตาม เพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน 3)เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชาชนที่มีอายุ 18 ขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม จํานวน 339 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – testวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ 
L.S.D. ผลการวิจัยพบว่า       

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 
จํานวน 4 ด้าน ระดับปานกลาง จํานวน 2 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับ          

2. ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประชาชนที่มีอาชีพ และ
หมู่บ้านที่อาศัย ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05          
  3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การ 
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บริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีดังนี้ 1. ต้องการให้ดําเนินโครงการตามที่ประชาชน 
เลือก 2. ต้องการให้ในการจัดทําแผนพัฒนา มีโครงการเกี่ยวกับการดูแลในด้านสังคม 3. ต้องการให้มีโครงการที่ช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  
คําสําคัญ : ความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน 
 
Abstract  

This research aimed to study The purposeof the research include to study the level of 
People’s opinion Operations Three Year Development Plan (2556 – 2558) of Nong-thoayaisub-
district Administrative Organization, Plapakdistrict. NakhonPhanom province.andcompare the 
People’s opinion Operations Three Year Development Plan (2556 – 2558) ofNong-thoayai sub-
district administrative Organization, Plapak district. NakhonPhanom province.by sex, occupation and  
Living community. To study the suggestions regarding the People’s opinion Operations Three Year 
Development Plan(2556 – 2558) of Nong-thoayai sub-district Administrative Organization, Plapak  
district.  NakhonPhanom province. The sample was 339  of people who were 18 of age and living in 
Nong-thoayai sub-district Administrative Organization. Plapakdistrict.NakhonPhanom province. ; they 
were sized by Yamane Method and selected by simple random sampling. The instrument was the 
five rating scale questionnaire with 0.89 of reliability. The statistics were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test (independent sample) and F-test (One Way ANOVA)   

The research results were found as follows;  
 1. the level People’s opinion Operations Three Year Development  Plan (2556 – 2558) of  

Nong-thoayai sub-district administrative Organization, Plapak district. NakhonPhanom province. as 
overall much level, considering each aspect was much  for four. aspects, at moderate for two. 
sorting arithmetic meant from highest to lowest; The Quality of life and social. The Good 
Governance.The development environment and natural resources.The infrastructure.The 
sufficeeconomic development. and the education religion and culture. respectively. 

 2.  the People’s classified sex. Have opinion OperationsThree Year Development 
Plan(2556 – 2558) of Nong-thoayaisub-district administrative Organization, Plapak district. 
NakhonPhanom  province.  were different by statistical significant at 0.05 levels;  People’s classified 
occupation. and Living community. have opinion Operations Three Year Development Plan (2556 – 
2558) of Nong-thoayai sub-district administrative Organization, Plapak district. NakhonPhanom  
province. were  not different by statistical significant at 0.05 levels;   

 3. The suggestions regarding the People’s opinion Operations Three Year Development  
Plan (2556 – 2558) of Nong-thoayaisub-district administrative Organization, Plapak district. 
NakhonPhanom  province. were found that; People choose the projects. Do not change the 
selection of projects. Add the project on care in the community. Add to projects that help increase 
revenue to the People’s . 
Keywords :  Opinion Operations 
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บทนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีไว้ดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและแผนชุมชนโดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี    

 ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตทังนี้เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มอง
เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
สังคมนั้นซ่ึงสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การดังนั้นองค์การจึงจําเป็นต้องเตรียมตัวและ
เผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกท้ังยัง
ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ลดความสูญเปล่าของ
หน่วยงานที่ซํ้าซ้อนนอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องมีแผนพัฒนาเพื่อให้การบริหารกิจการ การแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนา มีทิศทางที่ชัดเจน คลอบคลุมท่ัวถึง เป็นระบบไม่ซํ้าซ้อน
และเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามศักยภาพและโอกาส รวมถึงการที่มีแผนพัฒนาจะทําให้ประชาชน
สามารถทราบล่วงหน้าว่าองค์การบริหารส่วนตําบลจะพัฒนาไปในทิศทางใด จะมีการดําเนินกิจกรรมอะไร ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการที่จะใช้เป็นข้อมูลแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบหรือให้การสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล แล้วยังเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องจัดทําแผนพัฒนาตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
และเพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558ประจําปีงบประมาณ 2556 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนา /แผนงาน/โครงการ
และการจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อไป เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี. นครพนม : องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่, 2556) 
 ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการอยากทราบว่าในการจัดแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองเทาใหญ่นั้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา พ.ศ. 2548 ข้อ 8 การทําโครงการและการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ และขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ในระยะเวลา 3 ปี  ท่ีจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากว่าความต้องการของประชาชนนั้นมีความต้องการ
ไม่มีท่ีสิ้นสุดจึงมีความสนใจที่อยากจะทําวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสาม
ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  เพื่อจะได้นําผลท่ีได้จากการวิจัยไป
เป็นข้อสรุปท่ีจะต้องปรับปรุง การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ ให้มี
ประสทิธิภาพ ย่ิงขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 
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องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-
2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม จําแนกตาม เพศ อาชีพ และ
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่  อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ประชาชนที่มี เพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556–2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
    การทําวิจัยครั้งนี้  เกี่ยวกับลักษณะของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงจะมีการกําหนดนโยบายที่ใช้

เป็นเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ มี 6 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
  1.3  ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม   
  1.4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  1.6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายไว้ คือ  
  2.1 ประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล

หนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ท้ัง 8 หมู่บ้าน จํานวน 2,199 คน    
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง

เทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ท้ัง 8 หมู่บ้าน จํานวน 339 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดโดยใช้สูตรทาโร่ 
ยามาเน่ และใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Indent Variabile) คือ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

  3.1.1 เพศ 
  3.1.2 อาชีพ 
  3.1.3 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่  
     3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variabile ) คือความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 



672 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

 

  3.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  3.2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
  3.2.3  ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม   
  3.2.4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2.6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด ซ่ึงผู้วิจัย

สร้างขึ้นเองจากการศึกษาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
เทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นํามากําหนดเป็นคําถามในการวิจัย มีเนื้อหาเป็น 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพ และหมู่บ้าน
ท่ีอาศัยอยู่   

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556 -2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จํานวน 6 ด้าน  
ดังนี้  

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   
3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่มีข้อคําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
เทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  
 2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของ 
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 2.2 นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
โดยกําหนดขอบเขต กรอบคําถามให้ครอบคลุมแนวคิด วัตถุประสงค์และกรอบแนวคดิ  
 2.3 นําร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงและนําเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม (Index of Item-Ojective Congruence หรือ IOC) ซ่ึงใช้เกณฑ์การประเมิน
ความสอดคล้องดังนี้ (วิเชียร  เกตุสิงห์ 2545:249) 
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 2.4 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจของผู้เชี่ยวชาญโดยนําข้อที่มีค่าเฉลี่ย IOC ต้ังแต่ .67ไปทดลองใช้ (Try 
out) กับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองเทาใหญ่อําเภอปลาปากจังหวัดนครพนมจํานวน 40 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แล้วกลับมาหาความชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach)(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .89 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.1 ขอหนังสือรับรอง และแนะนําตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามส่ง

หนังสือถึง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามการวิจัย 
   3.2 ผู้วิจัยกําหนดให้มีผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูล จํานวน 8 คน เพื่อนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัย ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
 4.2 นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์รวบรวมได้ มาลงรหัสและบันทึกคะแนน 

 4.3 นําแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้นําหลักสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
     5.1  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ  

(Percentage) 
     5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

(2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation) 

     5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
(2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ตามตัวแปรสถานภาพ
ท่ัวไป จําแนกตาม เพศ ใช้วิธีทดสอบค่าสถิติ t-test (Independent Samples) ส่วนอาชีพและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่    
(F- test) หรือ One-way Anova) และทําการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD (LeartSigmificant Different) 

     5.4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอ เชิงพรรณนาความ  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิ จั ย  เ รื่ อ ง  ความคิ ด เ ห็ นของประชาชนต่ อก า รดํ า เ นิ น ง านตามแผนพัฒนาสามปี                        
(พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พบว่า  
 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่อําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.65) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน  ระดับปานกลาง จํานวน 2 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ( X =3.94) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ( X =3.74)
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X =3.66) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( X =3.64) ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =3.50) และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( X =3.40)  
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 2. ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตาม เพศ 
อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า 
 จําแนกตามเพศ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ประชาชนเพศชาย
และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (t =2.249, 
df =337,Sig =.025) โดยเพศชาย ( X =3.71) มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-
2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สูงกว่าเพศหญิง ( X =3.59) 
 จําแนกตามอาชีพ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=0.040, Sig =0.989)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกตางกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ด้านดังต่อไปนี้ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (F=4.555, Sig =0.004)
พบว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (F=3.524, Sig =0.015) พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขายมีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพเกษตรกรรม 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05   
 จําแนกตามหมู่บ้านที่อาศัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่
อาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
(F=0.181, Sig =0.989) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม แตกตางกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน  

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีดังนี้ 1. ต้องการให้ดําเนินโครงการตามท่ีประชาชน
เลือก 2. ต้องการให้ในการจัดทําแผนพัฒนา มีโครงการเกี่ยวกับการดูแลในด้านสังคม 3. ต้องการให้มีโครงการที่ช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
          อภิปรายผล 
 จ ากก า ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง  คว ามคิ ด เ ห็ น ขอ งป ร ะช า ชนต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นต ามแผนพัฒน า ส ามปี                        
(พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พบประเด็นที่
สําคัญสมควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
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  สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 
- 2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องจาชาชนมีความรู้ความเข้าในกระบวนการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
และพอใจในการดําเนินโครงการต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ได้ดําเนินการ เนื่องจากโครงการที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเท่าใหญ่ดําเนินการ เป็นโครงการที่ประชาชนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม สามารถจับ
ต้องได้ และสามารถตอบสนองความต้องการ และเป็นไปตามท่ีประชาชนเสนอในการประชาคมจัดทําแผน จึงทําให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556 - 2558) เป็นไปตามที่
ประชาชนเป็นผู้เลือก ซ่ึงเป็นไปตามหลักการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ท่ีกระจายอํานาจให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้เสนอ
ปัญหาความต้องการ และดูแลท้องถิ่นของตนเอง ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น จึงทําให้ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทา
ใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยสอดคล้องกับพิสิษฐ์ รัตนพลาไชย(2556 : คัดย่อ) 
ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรีผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี เพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556–2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม แตกต่างกันผลการวิจัยพบว่า  
 จําแนกตามเพศ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีความคิดความพึงพอใจต่างกันและความสนใจในการ
บริหารงานหรืองานเกี่ยวกับชุมชนต่างกัน เพศชายจะเข้าไปมีส่วนร่วม หรือร่วมดําเนินการต่างๆ ท่ีเป็นกิจกรรม
ส่วนรวมมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากสังคมชนบทยังคิดว่าเพศชายเป็นผู้นําครอบครัว เวลาแสดงความคิดเห็นหรือ
ตัดสินใจต่างๆ จึงเป็นเพศชายที่เป็นฝ่ายแสดงความคิดเห็นและได้รับการยอมรับมากกว่าความคิดเห็นของเพศหญิง 
ด้วยเหตุนี้เมื่อเพศชายเข้าไปมีส่วนร่วมและคลุกคลีกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ 
มากกว่าเพศหญิงจึงทําให้เข้าใจในกระบวนการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สูงกว่าเพศหญิง เหตุนี้จึงทําให้ประชาชนเพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ บุญเลิศ ไชยสวัสด์ิ (2550 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาท่อม อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง” ปรากฏว่า กลุ่มประชากรที่มี
เพศแตกต่างกัน จะมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาแตกต่างกัน 
 จําแนกตามอาชีพ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
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คิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน ได้รับการตอบสนองหรือมองเห็นการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่เหมือนๆ กันกับทุกอาชีพ การดําเนินตามแผน
ฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือและดูแลทุกอาชีพเท่าๆ กันจึงเป็น
เหตุให้ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05ผลการวิจัยสอดคล้องกับ พิสิษฐ์ รัตนพลาไชย(2556:คัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะ
ขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 จําแนกตามหมู่บ้านที่อาศัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-
2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัย
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
เทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากว่า การดําเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
เทาใหญ่ จะมีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ลงในแต่ละหมู่บ้านเท่าๆ กันทุกหมู่บ้านในแต่ละปี โดยการออก
ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาสามปี ในทุกๆ ปี และยังมีสมาชิกสภา อบต. เป็นผู้คอยตรวจสอบว่าหมู่บ้านของตนเองได้
โครงการอะไรบ้าง ได้เท่ากับหมู่บ้านอื่นๆ หรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ประชาชนที่อาศัยแต่ละหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556-2558)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยขอนําเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้     
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ ต้องให้ประชาชนเป็นผู้เลือกโครงการที่ดําเนินการเอง และเมื่อ
เลือกมาแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนโครงการที่ประชาชนเลือก 

 2. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ต้องการบรรจุโครงการเกี่ยวกับการดูแลในด้านสังคม  
 3. องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ต้องเพิ่มโครงการที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
 4. ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะต้องสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ 

มากขึ้น 
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