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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๓ ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
จ านวน ๓๘๑ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีตัวแปรต้น
ตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๑๒ คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๕๑,S.D.=๐.๗๓๘) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
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ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ ในระดับปานกลาง คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินโครงการ (x̅=๓.๓๕ ,S.D.=๐.๘๘๗ ) ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

(x̅=๓.๖๖,S.D.=๐.๘๐๖) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (x̅=๓.๕๗,S.D.=๐.๗๗๘) และด้าน

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (x̅=๓.๔๔,S.D.=๐.๘๔๑) อยู่ในระดับมาก 
๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า  
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี
เพศ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยไม่แตกต่าง จึงปฏิเสฐสมมติฐานการ
วิจัย  

๓. ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑) ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาในการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทุกฝ่ายไม่ค่อยได้พูดจาตกลงกันเท่าที่ควร ๒) เทศบาลไม่มีรถเก็บขยะและ
ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ๓) แยกขยะเพ่ือน าไปแต่ได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ๔) เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีรถเก็บ
ขยะและการคัดแยกที่เป็นระบบ จึงไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนได้ ส่วนอุปกรณ์ถังแยกขยะยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑) การรณรงค์
และประชาสัมพันธ์จะต้องท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้
ประชาชนสนใจรับทราบและปฏิบัติตาม ๒) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลดปริมาณขยะด้วย
การคัดแยกประเภทขยะจากแหล่งก าเนิดน าขยะบางส่วนกลับมาใช้ใหม่และการน าขยะเปียกมาใช้ท า
ปุ๋ยหมัก ๓) จัดหาพ่อค้าคนกลางมาซื้อขยะที่แยกในราคาที่เหมาะสม ๔) ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมี
ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลในการด าเนินการจัดการขยะของเทศบาล 
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Abstract 
   

The objectives of this research were: 1. to study the level of participation 

in solid waste management of Thung Luang Sub-District Municipality. Suwannaphum 

District, Roi Et Province, 2. to compare the participation of people in solid waste 

management of Thung Luang Subdistrict Municipality. Suwannaphum District Roi 

ed, classified  by personal factors and  3. to study problems obstacles and suggestions 

for public participation in solid waste management of Thung Luang Subdistrict 

Municipality Suwannaphum District Roi ed 

Methodology was the mixed methods: the quantitative research collected 

data with questionnaires which have the whole confidence value equal to 0.983 from 

381 samples who were people at   Thung Luang Sub-District Municipality the data 

were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. t-test and 

testing the F- value with one-way analysis of variance.  In the case of 3 or more paired 

variables, when there were differences, the comparison of the mean difference is 

paired by the least significant difference method. Gualitative research collected data 

from 12 key informants by in-depth interview and analyzed data by descriptive 

interpretation.  
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Findings of the research were as follows:  

1. The level of people participation in Solid waste management of Tambon 

Thung Luang Municipality, Suvarnabhumi District, Roi Et Province, by overall, was  at a 

high level (x̅ = 3 .5 1 , S.D. = 0 .7 3 8 ). Each aspect was also at high level, namely, people 

participate in the waste disposal management of Thung Luang Subdistrict Municipality. 

Suwannaphum District Roi ed was at the moderate level, the participation in the project 

evaluation was at high level (x̅ = 3.35 , S.D. = 0.887 ) while the participation in receiving 

benefits was at high level (x̅ = 3.66, S.D. = 0.806) the participation in the operation was at 

high level (x̅ = 3 .57, S.D.  =  0 .778) and participation in decision making was at high level  

(x̅ 3.44, S.D. = 0.841) respectively. 

2. The comparison of people participation in solid waste management of 

Tambon Thung Luang Municipality, Suvarnabhumi District, Roi Et Province, 

classified by personal factors, indicated that  peoplewith different age, educational 

level and different income participated in the management at different level with 

statistical significance at 0.05, therefore accepting the set research hypotheses.  

For people with different sex and occupations participated in the management of solid 

waste disposal at no different level, rejecting the set hypothesis. 

3. Problems and obstacles of people participation in solid waste management of 

Tambon Thung Luang Municipality, Suvarnabhumi District, Roi Et Province were that;  

1) People rarely have time to participate in decision making. All parties concerned did not 

have time to discuss the matters, 2) The municipality did not have  trucks  to collect garbage 

and had no garbage dumping sites systematically, 3) Garbage separation for selling with 

inappriate price, 4) The municipality did not have trucks for garbage collection 

systematically, there was not details could be found, The garbage separation equipment 

were not enough to meet the needs of the community.  

Suggestions for public participation in solid waste management of Thung 

Luang Sub-District Municipality Suwannaphum District Roi Et Province were that:  

1) Campaigns and public relations must be done consistently and continuously, which 

is another way to encourage people to be aware of and follow, 2) Campaign and 

publicize on waste reduction by sorting waste, from the source of some recycled 

waste and the use of wet waste for composting, 3) To provide middlemen to buy the 

garbage at a reasonable price, 4) Allow public the opportunity to participate in the 

management as an evaluation committee for municipal waste management. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส าเร็จได้รับความอนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือแสดงความขอบคุณไว้ 

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาความรู้ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย
วิชาการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ , ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์  
ทีไ่ด้ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกข้ันตอน ตลอดจน
ให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าสารนิพนธ์เล่นนี้ตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร., ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร. 
เติมศักดิ์ ทองอินทร์, รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต และอาจารย์ ดร.ประเสริฐ   
ธิลาว ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พร้อมทั้ง
ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณ นางจินตนา ทับทิมทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพ่ือการ
ศึกษาวิจัย และนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ ท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทุกท่านและประชาชนใน พ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือนนิสิตทุกรูป/คนที่มี
ส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ 

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่
ได้อบรม สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
พระนุชิต นาคเสโน (โพวิชัย) 

๒๕๖๒ 
     



  (ฉ) 
 

 

สารบัญ 
 เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ค) 
กิตติกรรมประกาศ (จ) 
สารบัญ (ฉ) 
สารบัญตาราง (ฉ) 
สารบัญแผนภาพ (ฑ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ฒ) 
บทที่ ๑ บทน า  

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๙ 
  ๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ๙ 
  ๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๒๖ 
 ๒.๒ การบริหารงานเทศบาล ๓๒ 
  ๒.๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล ๔๘ 
  ๒.๒.๒ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ๕๔ 
  ๒.๒.๓ องค์ประกอบของเทศบาล ๕๕ 
  ๒.๒.๔ การก าจัดขยะมูลฝอย  ๕๗ 
 ๒.๓ หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม ๕๙ 

 
 



  (ช) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 เร่ือง หน้า 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัยของต าบลทุ่งหลวง ๖๒ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๖ 

 ๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ๖๖ 
  ๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทศบาล ๗๕ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๙ 

 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๐ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๘๐ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๘๓ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๖ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๘๗ 
    

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๘๙             
 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 

๙๘ 
 ๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
 

๑๒๒ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
 

๑๒๖ 
 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๓๓ 
    
    



  (ซ) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 เร่ือง หน้า 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๓๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๓๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๔๒ 
    

บรรณานุกรม  ๑๔๕ 
ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
๑๕๔ 

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๑๖๐ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

๑๖๕ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม 
 

๑๖๘ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๑๗๑ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๗๓ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๘๖ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๙๕ 

ประวัติผู้วิจัย ๑๙๘ 
   
   
   
   
   
   
   
   



  (ฌ) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๘๒ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม 

 
 

๙๒ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 

๙๓ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
 

๙๔ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 
 

๙๕ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 

 
 

๙๖ 
๔.๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามเพศ 

 
 

๙๘ 
๔.๘ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามอายุ 

 
 

๙๙ 
๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม 

 
 

๑๐๐ 
   



  (ญ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ 

 
 
 

๑๐๒ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินโครงการ 

 
 
 

๑๐๓ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

 
 

๑๐๔ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ภาพรวม 

 
 
 

๑๐๕ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 
 

๑๐๖ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 

 
 
 

๑๐๘ 
 



  (ฎ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๑๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๑๑๐ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับอาชีพ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 
 

๑๑๑ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับอาชีพ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 

 
 
 

๑๑๒ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามรายได้ 

 
 

๑๑๔ 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายได้
ภาพรวม 

 
 
 

๑๑๕ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

 
 
 

๑๑๖ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
 
 

๑๑๗ 
   
   



  (ฏ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ 

 
 
 

๑๑๘ 
๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินโครงการ 

 
 
 

๑๑๙ 
๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

 
 

๑๒๐ 
๔.๒๗ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 

๑๒๒ 
๔.๒๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัด

มูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 

๑๒๓ 
๔.๒๙ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินตามโครงการ 

 
 

๑๒๓ 
๔.๓๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัด

มูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินตามโครงการ 

 
 

๑๒๔ 
๔.๓๑ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 
 

๑๒๔ 
   
   



  (ฐ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๓๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัด
มูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 
 

๑๒๕ 
๔.๓๓ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 

๑๒๕ 
๔.๓๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัด

มูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 

๑๒๖ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  (ฑ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่ หน้า 

๒.๑ ภาพประกอบทฤษฎีแรงจูงใจ ๒๗ 
๒.๒ โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี ๕๐ 
๒.๓ โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี ๕๒ 
๒.๔ โครงสร้างองค์กรของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ๖๓ 
๒.๕ โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๖๔ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๙ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๓๓ 

 

 



  (ฒ) 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)  
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙  
ข้อ ๒๗๖ หน้า ๗๙ ฉบับจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลําดับเล่ม (ถ้ามี)/เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ 
หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ 
ฉบับจุฬาอฏฐกา ตามลําดับดังนี้ 
๑. ค ำอธิบำยค ำย่อในภำษำไทย    

ก. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฏก 
พระสุตตันตปิฎก 

 ค ำย่อ    ชื่อคัมภีร์   ภำษำ 
ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย)  
   
 
 



 
บทท่ี ๑ 

 

บทน ำ 
 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สังคมไทยในอดีตมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เครือญาติ  และคนใกล้ชิดสนิท

สนมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันอันน าไปสู่การร่วมกันจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของกลุ่มตน 
และเพ่ือสนองความต้องการร่วมกันได้เป็นล าดับสืบมา ในความเป็นจริงแม้ในสังคมไทยจะไม่ใช้ค าว่า 
“ชุมชน” เป็นหน่วยทางสังคมมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ในสังคมไทยก็มีสาระความเป็นชุมชนที่ปรากฏอยู่ใน
หน่วยงานทางสังคมที่เรียกว่า “บ้าน" ซึ่งน าไปตีความหมายว่าการอยู่ร่วมกันว่า “หมู่บ้าน” ไปโดย
ธรรมชาติ  เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในหมู่ญาติดังกล่าว ปัจจุบันสภาพโครงสร้างทางสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป การกล่าวถึงชุมชนมิได้หมายถึง “บ้าน” หรือ “หมู่บ้าน” เท่านั้น ยังมีความหมายถึง
การที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือก่อประโยชน์โดยรวม ซึ่งก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีโดยการติดต่อสื่อสาร สามารถเรียนรู้ร่วมกันภายใต้บรรทัดฐาน จารีตประเพณี
เดียวกัน เป็นส่วนรวมคุณค่าทางสังคมที่เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข  ชุมชนจึงท าหน้าที่เชื่อมโยง
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม เพ่ืออ านวยในการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่างๆและเพ่ิมพูน
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการคุ้มครองทางสังคมท่ีส าคัญ๑ 

ในปัจจุบันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สามารถรวมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
ให้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดได้  ในช่วงที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการปฏิรูประบบการ
บริหารงานภาครัฐของไทยในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทบทวนบทบาทภารกิจและ
ควบคุมขนาดของภาครัฐให้เหมาะสม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานภาครัฐให้
มีความทันสมัย การเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยและให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมดังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ และ ฉบับที่ ๙ แผนแม่บท การปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 
๒๕๔๐-๒๕๔๔) แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) 

                                                           

๑ โกวิทย์ พวงงาม, กำรจัดกำรตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 
๒๕๕๓), หน้า ๙. 



๒ 

และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากขึ้น๒ 

การมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นกรอบคิดตะวันตก ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับความเชื่อในระบอบ
ประชาธิปไตยที่เชื่อเรื่องสิทธิและความเสมอภาคระหว่างประชาชน นอกจากนั้นความเชื่อเรื่อง “การ
มีส่วนร่วม” มีความเก่ียวพันอย่างลึกซึ้งกับความเชื่อในเรื่อง “ความเป็นปัจเจก” (Individualism) ที่มี
ความสามารถและศักยภาพที่คิดเองเป็นในการแสดงความคิดเห็นของตนในชุมชนที่ สังกัด ปัจเจก
เหล่านี้มีความตระหนักว่าพวกเขาจ าเป็นต้องมาร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆคน ภายใต้
กติกาที่ร่วมกันก าหนด๓ องค์กรท้องถิ่น ถือก าเนิดมาจากปรัชญา และความคิดของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ มีสิทธิและอ านาจในการปกครองตนเอง 
ภายใต้การก ากับดูแลและสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 

การบริหารราชการหรือกิจกรรมในครอบครัวจ าเป็นต้องให้เกิดความเป็น “ธรรมรัฐ” 
หรือ (good governance) หรือความโปร่งใส จึงเป็นยุคที่ต้องให้ฝ่ายอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย๔ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนตามแนวทางตะวันตก เกิดขึ้นควบคู่กับระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อเรื่อง
สิทธิและความเสมอภาคระหว่างประชาชนและความเป็นปัจเจกที่มีความสามารถและศักยภาพที่คิด
เองเป็น ในการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน ในสภาพที่เป็นจริงของทุกประเทศปัจจุบัน คือ การ
มีประชากรเป็นจ านวนมาก การมีพ้ืนที่กว้างขวาง มีปัญหาต่างๆ มากมายซับซ้อนยากต่อการตัดสินใจ
ของรัฐบาลแต่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจของรัฐบาลได้ โดยตรงแบบ
ประชาธิปไตย  

การขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมขึ้นของประชากร รวมถึงการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจซึ้งมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นตามมา โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคที่มี
ของเหลือและถูกทิ้งในรูปของขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการเตรียมการปรุง
และการบริโภค รวมทั้งเศษกระดาษ พลาสติกและของที่ไม่ใช้แล้วก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ ในเขต

                                                           

๒ ทศพร  ศิริสัมพันธ์, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.), ๒๕๔๙), หน้า ๑๗. 

๓ โกวิทย์   พวงงาม , ธรรมำภิบำลท้ องถิ่ น ว่ ำด้วยกำรมี ส่ วน ร่วมและควำมโป ร่ งใส , 
(กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๓), หน้า ๕๓. 

๔ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, กำรมีส่วนร่วม หลักกำรพ้ืนฐำน เทคนิค และ กรณีตัวอย่ำง, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: สิริลักษณ์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๕. 



๓ 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประสบปัญหาการจัดหาสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่
เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาของทุกฝ่ายที่ควรให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนั้น ปัจจัยที่ทุกฝ่ายเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยมากที่สุดก็
คือ ความร่วมมือหรือการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ ๘ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์ที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนา ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล๕ สถานที่บางแห่งก็มีคนทิ้งขยะกันตามสะดวก โดยน าไปเทกองรวมกัน
ไว้ริมทางเดินบ้าง โคนต้นไม้บ้าง ท าให้มีการหมักหมมเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง บางครั้งอาจมองเห็น
หนอนจ านวนมากมายไต่ยั้วเยี้ยออกมาจากกองขยะ ดูน่าขยะแขยง  

นอกจากนั้นกองขยะยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์น าโรคสารพัดชนิด เช่น ยุง แมลงวัน 
หนู แมลงสาบ ฯลฯ ยามที่ฝนตกลงมาน้ าฝนก็ชะเอาสิ่งสกปรกเน่าเหม็นในกองขยะไหลไปยังพ้ืนที่
ใกล้เคียง และอาจจะไหลลงท่อระบายน้ า และแม่น้ าล าคลองใกล้ ๆ อีกด้วย การก าจัดขยะ ไม่ว่าโดย
วิธีใด ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในบ้านเรา
ไม่ได้มีการแยกขยะอันตรายที่มีสารเคมีและโลหะหนักออกไปก าจัดให้ถูกต้ อง ก็ยิ่งน่าเป็นห่วง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การหาวิธีก าจัดขยะในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนการระดมคนมากวาดถนนหรือใช้รถดูดฝุ่น เพราะ“กวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมด 
ถ้าไม่งดทิ้งขยะ” แต่ส าหรับการก าจัดขยะให้ได้ผลต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ"คน"ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ โดย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย (Municipal solid waste) นับว่าเป็นปัญหา
ส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตขยะที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์
ขยะมูลฝอย ในปี ๒๕๕๖  มีปริมาณขยะมูลฝอย ถึง ๒๖.๗๗ ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
เพียง ๗.๒ ล้านตัน ที่เหลือเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง ๕.๑ ล้านตัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผล
กระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยขยะชุมชนที่เกิดขึ้นสามารถจ าแนกตามองค์ประกอบได้ ๔ 
ประเภท ได้แก่  ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยขยะแต่ละประเภท
จะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอนวิธีด าเนินการ อันประกอบไปด้วย ๑) การลด

                                                           

๕ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง, แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง

อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ๒๕๕๙, หน้า ๑๖. (อัดส าเนา) 



๔ 

และการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด ๒) การเก็บรวบรวม ๓) การเก็บกัก  ๔) การขนส่ง ๕) การแปรสภาพ 
๖) การก าจัดหรือท าลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ภายใต้หลักการ 
การลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ า (Reduce and Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิต
พลังงาน (Energy Recovery) และการก าจัดขั้นตอนสุดท้าย (Final Disposal)๖  

ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลที่ผ่านมา งานหลักในการ
ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 
ภายใต้กรอบแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผน
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการรวมกลุ่มขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย นโยบายส่งเสริม 
พลังงานทดแทน ทั้งนี้ พบว่าปัญหาส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ได้แก่ 
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ข้อจ ากัดในด้านสมรรถนะองค์กร ปัญหาด้านการผลักดันนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ปัญหาข้อจ ากัดด้านสถานที่ ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ด้านการประชาสัมพันธ์  

เนื่องจากเทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีพ้ืนที่ในการพัฒนาเป็นจ านวนมาก มีพ้ืนที่จ านวน 
๑๑๐ ตารางวา กิโลเมตร แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้กับท้องถิ่นแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีความต้องการและความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก ท าให้
โครงการที่เสนอความต้องการของประชาชนไม่ได้ท าตามความต้องการ๗ การขยายตัวของเมืองการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น หากใช้วิธีก าจัดที่ ไม่
ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา เป็นบ่อเกิดของโรค เนื่องจากการเก็บรวบรวมและการ
ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ดี หรือปล่อยปละละเลยท าให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชนจะเป็นบ่อเกิด
ของเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด์ เชื้อโรคเอดส์ ฯลฯ เป็นแหล่งก าเนิดและอาหารของ
สัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู มูลฝอยการเก็บรวบรวมได้ไม่
หมดก็จะเกิดเป็นกลิ่นรบกวน กระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุ่นละอองที่เกิดจากการเก็บ
รวบรวมการขนถ่าย และการก าจัดขยะก็ยังคงเป็นเหตุร าคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ อีกท้ังอุดจาดตาน่าขยะแขยง 

                                                           

๖ ปิยชาติ  ศิลปสุวรรณ, “ขยะมูลฝอยชุมชนปัญหาใหญ่ที่ประเทศก าลังเผชิญ (Municipal solid 
waste: The Significant problem of Thailand)”, ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, บทควำม
วิชำกำร, ปีท่ี ๔, ฉบับท่ี ๗ เดือนเมษายน ๒๕๕๗, หน้า ก. 

๗ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง, แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง
อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ๒๕๕๙, หน้า ๗๙. (อัดส าเนา) 



๕ 

มูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดมลพิษของน้ า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ 
เนื่องจากขยะส่วนที่ขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่น ามาก าจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้งค้างไว้ในพ้ืนที่ของชุมชน 
เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะน าความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าเกิด
เน่าเสียได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสมย่อม
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มี
แมลงวันเป็นพาหะ หรือได้รับสารพิษที่มากับของเสียอันตราย หากมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ย่อมต้อง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะ
เป็นน้ าเสีย อากาศเสีย ดินปนเปื้อนเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพทั่วไปของประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมต่อการบริหารงานของเทศบาลในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอย  และเพ่ือ
เป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล ให้ประชาชนเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไป
ก าจัดขยะให้น้อยที่สุด สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ าและแปรรูปเพ่ือ
ใช้ใหม ่เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานและอาจยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในท้องที่ และเพ่ือ
น าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  และ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งข้ึนต่อไป 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับใด 
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรเป็นอย่างไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  



๖ 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research) โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเพ่ือ
น าเสนอแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ดังนี้ 
๑. เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ได้แก่ขอบเขตแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ๔ ด้าน๘  ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
๓) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ร่วมกัน และ ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

๒. เชิงปริมำณ (Quantitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปร
ต้น  (Independent Variables) คือเพศ อายุ  การศึกษา ต าแหน่ ง รายได้  และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติต่างๆ 
ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
๑. ผู้ให้ข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้น าในเขตพ้ืนที่เทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายกเทศมนตรี ๑ คน ประธานสภานายก

                                                           

๘Cohen and Uphoff อ้างใน นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, กำรมีส่วนร่วม: หลักกำรพ้ืนฐำน เทคนิค

และกรณีตัวอยำ่ง, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 



๗ 

นายกเทศมนตรี ๑ คน รองประธานสภานายกนายกเทศมนตรี ๑ คน สมาชิกสภาเทศบาล ๕ ท่าน ตัวแทน
ฝ่ายสงฆ์ ๑ รูป ไวยาวัจกร ๑ คน และตัวแทนประชาชนอีก ๒ คน รวมทั้งหมด ๑๒ รปูหรือคน 

๒. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเชิงปริมำณ การวิจัยครั้งนี้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามกับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบไปด้วย ๑๕ หมู่บ้าน คือ บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑ บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๒ 
บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ ๓ บ้านโพนเดื่อ หมู่ที ่๔ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที ่๕ บ้านคูดินทราย หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง
ทรายทอง หมู่ที ่๗ บ้านสระโพนทอง หมู่ที ่๘ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่๙  บ้านตาหยวก หมู่ที ่๑๐ บ้าน
คูดินทราย หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๔ 
และบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๕ จ านวน ๗,๙๗๓ คน๙ โดยใช้วิธีค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวนของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง ๓๘๑ คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที ่ 
พ้ืนที่ที่ใช้ใช้ในการวิจัยคือเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน    
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ เริ่มตั้ งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๔ เดือน  
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ ๕ และประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

                                                           

๙ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง, แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง
อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ๒๕๕๙, หน้า ๕. (อัดส าเนา) 



๘ 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑. กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมมือกับเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ซึ่งในที่นี้ได้
ก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องดังกล่าว ๔ ด้าน คือ ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย ๒) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการน าสิ่งที่ร่วมกันคิดมา
ปฏิบัติร่วมกัน ๓) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การน าสิ่งที่ร่วมกันคิดมาปฏิบัติร่วมกัน และประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพพลานามัย 
สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากเชื้อโรค ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ ติดตามกิจกรรมรวมถึงร่วมกันคิดพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

๒. ประชำชน หมำยถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ 
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 

๓. กำรบริหำรงำนก ำจัดมูลฝอย หมำยถึง การบริหารงานการก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อย 

๔. เทศบำล หมายถึง เทศบาลต าบลทุง่หลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ได้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑.๗.๒ ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัด

มูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑.๗.๓ ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑.๗.๔ ผลที่ได้รับจากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลเพื่อน าไปเป็นแนวทางพัฒนาการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลและหน่วยงานที่เกีย่วข้องต่อไป 
 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

     ๑) ความหมายของการมีส่วนร่วม 

     ๒) ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

     ๓) องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 

๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๒ การบริหารงานเทศบาล 

๒.๒.๑ โครงสร้างการบริหาร 

๒.๒.๒ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

๒.๒.๓ องค์ประกอบของเทศบาล 

๒.๒.๔ การก าจัดขยะมูลฝอย  
๒.๓ หลักธรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัยของต าบลทุ่งหลวง 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทศบาล 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 

Participation Approach) ถือว่าเป็นแนวคิดตัวอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการสื่อสารเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือสังคมให้เป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น ในฐานะสมาชิก



๑๐ 
 

ของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นที่
แสดงออกให้เห็นถึงการพัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตอย่างเป็นตัวตน การควบคุม 
การใช้ และการกระจายทรัยพากรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง (Strong 
Community) หากสมาชิกของชุมชนหรือสังคมมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันแล้ว จะเป็นจุดผลักดันให้ชุมชนเกิดการสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการ
พัฒนาของชุมชนในแต่ละขั้นตอนบรรลุเป้าหมาย แนวคิดการมีส่วนร่วมโดยการระดมสมอง เป็น
เทคนิคอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยวิธีการท าลายการขัดขวางทางความคิด และยังช่วยในการแสวงหา
ค าตอบที่แยบยล ในบางเรื่องที่ไม่สามารถค้นหาค าตอบได้ การใช้เทคนิคระดมสมองจึงถือว่าเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะการระดมพลังสมองจะช่วยในการค้นหาค าตอบที่ต้องการ และ
สามารถขจัดค าตอบที่ไม่ต้องการออกไป๑ การมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชน
ในการด าเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง โดยในบริบทของกระบวนการวางแผนที่มีการก าหนดรูปแบบ แนวคิดการมีส่วนร่วม
สัมพันธ์กับการเข้าร่วมของมวลชนอย่างกว้างขวาง ในการเลือกการบริหารและการประเมินผลของ
แผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะน ามาซึ่งการยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น๒  

แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม (A Theory of Participation) เป็นแนวคิดที่ส าคัญในการ
พัฒนาชนบทที่ปรากฎในสังคมไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นต้นมา และมีการให้ความหมายไว้หลากหลายในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ในแผนพัฒนาเศณษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ ได้บรรจุการมีส่วนร่วมไว้ว่าเป็น
การสนับสนุนการพัฒนาที่สนับสนุนให้ชาวบ้านช่วยเหลือตนเองได้ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน ในการพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) เน้นให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสมัยใหม่และระบบตลาดอย่างแนบแน่น แต่ความหมายดังกล่าว
ต้องมาชงักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕) เมื่อเกิดวิกฤษเศรษฐกิจ 
การมีส่วนร่วมถูกเปลี่ยนนัยยะเป็นเรื่องของการกระจายอ านาจทางการปกครอง มีการดึงเอาองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้กรอบเศรษฐกิจ

                                                           

๑ ธัญญา ผลอนันต์ , แบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map ส าหรับพนักงานและหัวหน้างาน , 
(กรุงเทพมหานคร: Buzan Centre Thailand (BCT), ๒๕๕๔), หน้า ๖๙. 

๒ ชินวัฒน์ สมสืบ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท , พิมพ์ครั้งที่ ๑, (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙), หน้า ๒๓. 



๑๑ 
 

พอเพียง และยังคงนัยยะของความหมายเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน๓ ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับความเชื่อในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเชื่อเรื่องสิทธิ และความเสมอภาคระหว่างประชาชน๔  

การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของตน และ
พัฒนาความสามารถในการควบคุม การจัดการ การใช้และกระจายทรัพยากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด ารงชีพของประชาชน โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากการค้นหาปัญหา  การ
วางแผนด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน และการร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้นๆ 
การมีส่วนร่วมอีกนัยหนึ่ง “เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในองค์การหรือหน่วยงานเดียวกัน ได้กระท ากิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือให้งานนั้นๆบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังและประสบผลส าเร็จ บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
ได้ร่วมมือกันรับผิดชอบ มีความรู้สึกผูกพันกันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ต้องการปฏิบัติงาน
อย่างมีเป้าหมาย และทิศทาง”๕  

ทั้งนี้  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาชนบท ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ที่มุ่งเน้น
คนเป็นส าคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ๖ คือมุ่งที่จะให้ความส าคัญแก่ตัวตน คือ ประชาชน
ยากจนในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาประเทศเท่าที่ควร ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้เป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดโดยรัฐจะจัดสรรทรัพยากรไปให้อย่างทั่วถึง อีกทั้งจะให้ความเอาใจใส่กับ
สาเหตุของปัญหาความยากจนเป็นอันดับแรก เพ่ือเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และขณะเดียวกัน
ก็จะยึดถือหลักเพ่ือให้ประชาชนชนบทสามารถช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้อย่างแท้จริงในที่สุด ได้
พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top - down) มาเป็นจากระดับล่าง
ขึ้นบน (Bottom - up) การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคนที่ เห็นพ้องต้องกัน เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ กระท าผ่านกลุ่มหรือองค์การ เพ่ือให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่
พึงประสงค์ การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มคน ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน 

                                                           

๓ Rigg, Jonathan, “An Early Foray into Participation in Thailand.” Paper presented at 10th 
International Conference on Thai Studies, (Thammasat Bangkok, University: 2008), pp 9-11. 

๔ โกวิทย์  พ วงงาม , ธรรมาภิบ าลท้ องถื่ น ว่ า ด้วยการมี ส่ วน ร่วมและความโป ร่งใส , 
(กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕. 

๕ ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ ๕, 
(ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี , ๒๕๕๑) 
หน้า ๔๔. 

๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) 



๑๒ 
 

ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมการตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ
และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ๗ แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ  โอคเลย์๘ กล่าวว่า 
แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้ เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้
อธิบายและให้ความหมาย ปัจจัย ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน  ตลอดรูปแบบของชุมชนต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้มากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้น ามากล่าวไว้เท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ
แนวทางของการศึกษา ดังนี้   

 
๑) ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันจะมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง๙ การที่ปัจเจกชนบุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมมือ และ
รับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในขั้นตอนต่างๆ ของการด า เนินกิจกรรม
นั้นๆ โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ๑๐ การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคม 
ได้มีโอกาส สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ช่วยเหลือ และเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรม 
ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งได้มีส่วนรับประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียม๑๑ เป็นการเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ

                                                           

๗ จินตวีร์   เกษมศุข , “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม” , รายงานวิจัย , (สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 

๘ Oakley, P, Approaches To Participation In Rural Development, (Geneva: 
Internation Office, 1984,) P. 5. 

๙ ยุวัฒน์  วุฒิ เมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์ไทยอนุเคราะห์, ๒๕๒๖), หน้า ๓.  

๑๐ ตะติยา  กาฬสุวรรณ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งชองชุมชน:  ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านรอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเฉิงเทรา ”, 
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖. 

๑๑ United Nation, Department of International Economic and Social Affair. 
Popular Participation as Strategy for Program Community Level Action and Development, (New 
York: United Nation, 1981), p. 5. 



๑๓ 
 

ในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบต่อกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม๑๒ ให้โอกาสประชาชนเข้าร่วมในการ
ด าเนินงานตั้งแต่กระบวนการเบื้องต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด โดยในการเข้าร่วมอาจจะเข้าร่วมใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือครบวงจรก็ได้ การเข้าร่วมมีทั้งกลุ่มหรือองค์กร๑๓ ที่ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาในลักษณะของการเข้าร่วมการจัดการ 
การตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผลในรูปแบบของชุมชน ที่
ได้ประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง๑๔ และยังเป็นการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ (Mental 
and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ (Group Situation) ซึ่งผลของการ
เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ท าให้
เกิดความรับผิดชอบต่อกลุ่ม๑๕ การที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
และร่วมรับผลประโยชน์ดังที่กล่าวมานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลยุทธ์การพัฒนาที่เห็นความส าคัญ
ของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ประกอบ ทั้ งด้านการกระจายอ านาจ การ
วางแผนจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น และการก าหนดแนวทางการพัฒนาจากล่างข้ึนบน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถท าได้ ๔ ลักษณะ คือ 

๑) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่าอะไรคือความจ าเป็นพ้ืนฐานของชุมชน  
๒) เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่างๆเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
๓) เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ขึ้น  

                                                           

๑๒ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, แนวคิดหลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร : 
อนุเคราะห์ไทย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๙. 

๑๓ ดุษฎี  อายุวัฒน์, “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในงานวันศาสตร์ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนห้วยม่วง
โครงการวันศานตร์ ชุมชน” , รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร: คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๕), หน้า ๓๒.  

๑๔ สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม: ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการ
วางแผนสังคม, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๗).  

๑๕ วิลเลี่ยม (William) อ้างในเสาวนีย์ วิยะบุญ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมนูญ
ชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรมของสภาองค์กรชุมชน เทศบาลต าบลซากบก จังหวัดระนอง”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘), หน้า ๑๔. 



๑๔ 
 

๔) เป็นผู้ได้รับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง๑๖ การมีส่วนร่วมมี ๒ ลักษณะ คือ 

๑) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ คือ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การ
วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี ในชุมชน การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น โดยโครงการพัฒนาต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

๒) การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 (๑) การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชน เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม และตลอดจนควบคุม
การใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนซึ่งอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชน
ในชนบทไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

 (๒) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนได้เข้ามา
มีบทบาทโดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ภูมิภาคมี
ลักษณะเป็นเอกเทศ และให้มีอ านาจทางการเมือง ในการบริหาร มีอ านาจต่อรองในการจัดสรร
ทรัพยากรอยู่ในมาตรฐานเดียวกันโดยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืน
อ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง๑๗ องค์การ
สหประชาชาติ เน้นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความหมาย ครอบคลุม ๓ ประการ คือ  

๑) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา  
 ๒) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
 ๓) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดกระบวนการพัฒนา เพราะในการ

พัฒนาใดๆ จะมีผู้ที่ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยสุดท้ายแล้วเจ้าของโครงการย่อมได้รับ
ผลประโยชน์ ในขณะผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งในระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการหรือระหว่างด าเนินการอยู่ก็คือประชาชน ผู้เสียหายเหล่านี้จะถูกหรือเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโครงการ เป็นผู้ที่โครงการจะต้องชดเชยประโยชน์ที่ตนเองได้จากโครงการ ให้ผู้ที่ได้รับ
ความทุกข์จากโครงการได้รับการเป็นอยู่อย่างมีความสุข และได้รับประโยชน์จากโครงการเช่นเดียวกัน 

                                                           

๑๖ ปกรณ์ ปรียากร,  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการ
พิมพ์), หน้า ๖๕-๖๖. 

๑๗ ปาริชาติ วลัยเสถียร,  กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยวิจัย (สกว.), ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 



๑๕ 
 

โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff.) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าสมาชิกของ
ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน ๔ มิติ ได้แก่   

๑. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 
๒. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 
๓. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ๑๘ ให้สมาชิกทุกคนในองค์การหรือ

หน่วยงานเดียวกัน ได้ร่วมมือกระท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังและ
ประสบผลส าเร็จ บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมมือกันรับผิดชอบร่วมกัน มีความรู้สึกผูกพันใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ต้องการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย และทิศทาง๑๙ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้
เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วย
อย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและ การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้ายของโครงการ๒๐ 

ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการสร้างความเป็นธรรม เพ่ือการกระจาย
ความสุขของคนในสังคมโดยร่วม ทุกคนในสังคมร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท าลงไปร่วมกัน มี
ความเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคมและให้ความเป็นประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการอยู่
ร่วมกัน ต้องละเลิกการมีความคิดแบบราชการศักดินาเป็นนายประชาชนสั่งอะไรก็ต้องท าตาม และ
เห็นประชาชนทั่วไปเป็นขี้ข้าของรัฐให้หมดสิ้นไป๒๑ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน 
แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและ
บุคคลที่เกึ่ยวข้อง 

 
 

                                                           

๑๘ สุ ธี   ว ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ , ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งป ร ะ ช า ช น ,  [อ อ น ไล น์ ] , แ ห ล่ งที่ ม า :     
http://52011310474.blogspot.com/2012/04/blog-post_30.html [๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑].    

๑๙ ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๕,  
(ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี , ๒๕๕๑), 
หน้า ๔๔.  

๒๐ นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง , 
กรุงเทพมหานคร: 589 Print, (๒๕๔๖). 

๒๑ ประสาน  ตั งสิกบุตร , การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม , (บัณฑิตศึกษา:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒), หน้า ๗๙.  



๑๖ 
 

๒) ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๔๘ หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 
๖๐ ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” และในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ มาตรา ๗๖ ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ” การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นกระบวน การท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นับตั้งแต่การระบุปัญหา  การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน  
การประเมินผล๒๒  ความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ ได้ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ๒๓ เป็นกระบวนการ
ที่น าเอาความห่วงกังวลของสาธารณชน ความต้องการ และค่านิยมผนวกเข้าไปกับการด าเนินการ
ตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนจึงเป็นสื่อกลางเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายการ
ตัดสินใจที่ดีโดยสาธารณชน และส่วนราชการสนับสนุน๒๔ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ต้องการปฏิรูป
การเมืองไปสู่สังคมประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ดังนั้น สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญจึงมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนทุกคน โดยสรุปดังนี้๒๕  

๑. ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๒. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง   

                                                           

๒๒ ธีรภัทร์  เจริญดี , “การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา ๑๑”, รายงานวิจัย, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๘), หน้า ๑๕.  

๒๓ สัญญา ชาวไร่, “การศึกษาการรับรู้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๕), หน้า ๓๐. 

๒๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๓, หน้า ๘. 

๒๕ Pralong Krutnoi, การมีส่วนร่วมของประชาชน, ความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วม, [ออนไลน์], แหล่งทีมา : https://www.gotoknow.org/posts/452583 [๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑].    

https://www.gotoknow.org/posts/452583
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๓. มีการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ
และ ประสิทธิภาพ  

สิทธิ คือ ผลประโยชน์หรืออ านาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรอง คุ้มครองให้มีทั้งสิทธิ
เอกชนส่วนบุคคล) และสิทธิมหาชน (สาธารณะ)   

เสรีภาพ คือ สิทธิที่จะท าหรือไม่ท าอะไรก็ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ดังนั้นเสรีภาพที่
กฎหมายรับรองจึงเป็นสิทธิ   

สิทธิชุมชน ที่ประชาชนมีสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่  การจัดการท้องถิ่น การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประชาพิจารณ์ เป็นต้น  

สิทธิในการด ารงชีวิต ทุกคนมีสิทธิที่จะด ารงชีวิตได้โดยอิสระตามกฎหมายก าหนด สิทธิ
ดังกล่าวนั้นประกอบด้วย สิทธิที่จะได้รับการศึกษา การรับข้อมูลข่าวสาร และการฟ้องหน่วยราชการ 
ฯลฯ   

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
๑. เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ (ตรงตามความต้องการ) 
๒. สร้างฉันทามติ (ลดความขัดแย้ง)  
๓. เพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ (ความเป็นเจ้าของร่วม)  
๔. ด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ/ชอบธรรม 
  
ท าไมประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
๑. ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ 
๒. เพ่ือแก้ปัญหาสังคม “ปัญหาของเรา”  
๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน  
๔. เพ่ือสร้างผู้น าในอนาคต  
๕. สร้างแนวในการแก้ปัญหาร่วมกัน  
การเมืองภาคพลเมือง  
การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองใน

เรื่องต่อไปนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม 
๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในเรื่องเก่ียวกับสาธารณชนและชุมชน 
๓. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และของชุมชนในฐานะสมาชิกหรือผู้น า

  
๔. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งโดยสันติวิธีและมีความรับผิดชอ 



๑๘ 
 

๕. การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในสถานที่ท างานด้วยความยุติธรรมทั้งในฐานะนายจ้าง ลูกจ้าง
และเพ่ือนร่วมงาน การที่จะท าให้การเมืองภาคพลเมืองเกิดผลส าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ 
การมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงออก ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

คารวะธรรม  คือเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีเคารพซึ่งกันและ
กันทางกาย ทางวาจา รวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน เคารพในความคิดเห็น ในกฎระเบียบของสังคม 
มีเสรีภาพและใช้เสรีภาพในขอบเขต  

สามัคคีธรรม คือรู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมหรือของชาติเป็น
ที่ตั้ง รวมทั้งร่วมมือกันในการท างาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ าหนึ่งใจ
เดียว รักหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

ปัญญาธรรม คือการไม่ถือตนเป็นใหญ่ เน้นการใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้อง
ในการตัดสินปัญหา เมื่อมีปัญหาโต้แย้ง ต้องพยายามใช้เหตุผลให้เห็นคล้อยตาม กระทั้งวิธีสุดท้ายคือ
การออกเสียงหรือใช้เสียงข้างมาก และเมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลแล้ว วิเคราะห์ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ 
ด้วยสติปัญญา  

 
แนวทางการมีส่วนร่วม  
กระท าได้โดยการสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการ

ท างานและพฤติกรรมของนักการเมือง สนับสนุนผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ดี และให้ความร่วมมือ
กับทางราชการในการพัฒนาประเทศ เช่น เสียภาษี  ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
คัดค้านนโยบายที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม โดยศึกษาข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วน และน าเสนอ
ปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ชุมนุมคัดค้านโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ร่วมกันปกป้องสิทธิของ
ตนไม่ให้ถูกละเมิด เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทางการเมือง  

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
โอกาสได้แสดงความต้องการ เพ่ือ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ (Participation) แสดงให้ เห็นถึง
กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจและร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหา
แนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนา๒๖ พึงระลึกไว้ว่านอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว กิจกรรมอ่ืนที่มีผลดีต่อองค์กรจะต้องร่วมมือ 

                                                           

๒๖ ธีระพล อรุณะกสิกร, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๘. 



๑๙ 
 

ร่วมใจท างานร่วมกันให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อะไรที่ไม่ดีต้องทักท้วง หาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง๒๗ ซึ่ง
มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนโดยรวม และทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมสองทางนี้ ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มี
อ านาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็จะต้อง
อธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ
ได้  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในของประชาชนในสังคมและชุมชน หลักการส าคัญ ๔ 
ประการของการมีส่วนร่วม ๒๘ มีดังนี ้   

๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้
วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว 
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ   

๒. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน  เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็น
จากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น    

๓. ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจเป็นระดับขั้นสูงกว่าการปรึกษาหารือ 
กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ 
และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ใน
กรณีท่ีเป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่นการใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ไขปัญหาขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอม 
เป็นต้น    

๔. ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน 
เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ที่ ได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีด

                                                           

๒๗ โสมนัส ณ บางช้าง, “Good Governance การก ากับดูแลที่ดี”, วารสารนักบริหาร, ๔ (๒), ๒๒-๒๕, 
(๒๕๔๙), หน้า ๕๐. 

๒๘ วิภาส  ทองสุทธิ,์ การบริหารจัดการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อินทภาษ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๗๒.  



๒๐ 
 

ความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่าง
เต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด   

จากความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาจึงพอจะอธิบายได้
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจก าหนดปัญหาความ
ต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ การเสริมพลังอ านาจ/กลุ่ม
องค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถก าหนดการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นตามความจ าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิปัญญา 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และประชาชน
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ การท างานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่
มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้งานพัฒนา
ต่างๆ บรรลุส าเร็จตามความมุ่งหมายได้  

 

๓) องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม   

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมประกอบด้วยกิจกรรมใหญ่ๆ ๔ ลักษณะ คือ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้๒๙    

๑)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-making) เป็นขั้นของ
การเริ่มต้นการมีส่วนร่วมในการคิดค้นและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องก าหนดระดับของการมี
ส่วนร่วม วิธีการเข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และก าหนดกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ ซึ่งในขั้นนี้เป็นการร่วมตัดสินใจหรือก าหนดรายละเอียดที่จะด าเนินโครงการ อาจจะเป็น
การตัดสินใจโดยคณะกรรมการของกลุ่มหรือชุมชน  

๒)  การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ (Participation in Implementation) เป็น
การน าสิ่งที่รวมกันคิดมาก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติ การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ อาจจะเป็นการมีส่วนร่วมด้านแรงงาน หรือร่วมสมทบค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบวัสดุอุปกรณ์ และ
ร่วมในการให้ข่าวสารข้อมูลที่จ าเป็น ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็นกรรมการของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องในโครงการ หรือร่วมในการบริหารและการประสานงาน        
                                                           

๒๙ สุวัฒน์  อินทรประไพ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หน้า ๒๒. 



๒๑ 
 

๓)  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ (Participation in Benefits) คือการที่
ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในโครงการ เช่น มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น หรือมีการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น มีจ านวน
บุคลากรด้านการแพทย์ต่อประชาชนเพิ่มขึ้น หรือมีอ านาจในการปกครองเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

๔)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ (Participation in Evaluation) หมายถึง 
การประเมินผลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า โครงการได้ด าเนินเป็นไปอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
และประชาชนมีอ านาจมากน้อยเพียงใดในการเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงการประเมินโครงการโดยผ่าน
กระบวนการ ทางการเมืองหรือผ่านสื่อมวลชนต่างๆ การที่ ป ระช าชน ห รื อ ชุ ม ชน ได้ พั ฒ น าขี ด
ความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากร รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่
มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การรับรู้ การพัฒนา และแสดงออกใช้ภูมิปัญญาในการด าเนินการ
ก าหนดวิถีชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง การที่ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ไข จนถึงร่วมมีผลประโยชน์ดังที่กล่าวมานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลยุทธ์การพัฒนาที่เห็น
ความส าคัญของประชาชน ทั้งด้านการกระจายอ านาจ การวางแผนจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่น และ
มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาจากล่างขึ้นบน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถท าได้ ๔ 
ลักษณะ คือ                   

๑) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่าอะไรคือความจ าเป็นพ้ืนฐานของชุมชน             
๒) เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่างๆเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 

๓) เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ขึ้น 

๔) เป็นผู้ได้รับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การทีประชาชนจะริเริ่ม และช่วยตนเองได้นั้น ประชาชนต้องมีโอกาสทีจ่ะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนเสียก่อน กล่าวคือ ต้องมีเงือนไขส าคัญอย่างน้อย ๓ ประการ คือ    

๑. ประชาชนต้องมีอิสรภาพทีจะมีส่วนร่วม (Freedom Participation)     

๒. ประชาชนต้องมีความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม (Ability of Participation)   
     ๓. ประชาชนต้องมีความเต็มใจทีจะมีส่วนร่วม (Willingness to Participation)
นอกจากเงื่อนไขส าคัญ ๓ ประการดังกล่าวแล้วความส าเร็จของการมีส่วนร่วมยังขึ้นอยู่กับเงือนไข
ต่อไปนี้ คือ  

๑. ประชาชนต้องมีเวลาทีจ่ะมีส่วนร่วมก่อนเริมกิจกรรม  
๒. ประชาชนต้องไม่เสียเงินทองค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าที่เขาประเมินค่า

ผลตอบแทนทีจะไดรับ    

๓. ประชาชนต้องมีความสนใจกิจกรรมทีสัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น     



๒๒ 
 

๔. ประชาชนต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องกันทัง้สองฝ่าย    

๕. ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพสังคมหาก
จะมีส่วนร่วมสามารถการจ าแนกข้ันตอนในการมีส่วนร่วมได ้๔ ขั้นตอน   

ขั้นที่ ๑ การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามาร่วมในการ
ค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และการมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการนั้นๆ  

ขั้นที่ ๒ การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ และก าหนดวิธีแนวทางการด าเนินงาน  ก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ  

ขั้นที่ ๓ การมีส่วนร่วมในขั้นการด าเนินโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยการร่วมมือช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
หรือโดยการบริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ 
และวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือโดยการบริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอกเป็นต้น   

ขั้นที่ ๔ การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินว่าโครงการที่ด าเนินการนั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
การประเมินผลนี้อาจเป็นการประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผล
ความก้าวหน้าของโครงการที่กระท ากันเป็นระยะๆ หรือการประเมินผลรวม (Summative 
Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด๓๐  

หลักการมีส่วนร่วมนั้นต้องน ามาซึ่ งการสร้างฉันทามติ ให้ เกิดขึ้น ดังนั้นข้อมูล  
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นทั้งหลายนั้นต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ด้วยเหตุและผลแสดงออกให้
เห็นถึงส่วนดีและส่วนเสียอย่างครบถ้วน และที่ส าคัญก็ต้องพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือมุ่ง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ หลักการและข้ันตอนของการมีส่วนร่วมมี ๕ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

๑. การระดมความคิด คือ การคิดค้นและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ในลักษณะของการ
ร่วมคิด มิใช่จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว   

๒. การวางแผน คือ การน าสิ่งที่ร่วมกันคิดมาก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติการร่วมกัน 
ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย (คน สิ่งของ งบประมาณ เวลา ฯลฯ)  

                                                           

๓๐ อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management ), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า  ๙. 
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๓. การลงมือท า คือ การน าแผนงานที่ได้นั้น ไปร่วมกันท าหรือแบ่งงานกันรับผิดชอบ
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้   

๔. การติดตามประเมินผล คือ การร่วมกันติดตามกิจกรรมหรือผลงานที่ท า และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการท างาน รวมถึงร่วมกันคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้น 

๕. การรับประโยชน์ร่วมกัน จะมีทั้งผลประโยชน์ทางรูปธรรม ที่ต้องการให้เกิดตาม
กิจกรรมนั้น และผลประโยชน์โดยอ้อม แต่ที่เน้นและให้ความส าคัญ คือ การเรียนรู้จากการร่วมคิด
ร่วมท า และความสัมพันธ์ระหว่างภาคีที่พัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมเป็นสมานฉันท์ เสมอภาค และเอ้ือ
อาทรต่อกันมากข้ึนเป็นล าดับ   

นักวิชาการท่านหนึ่ง ได้อ้างอิงถึงการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Vroom และ Yetton 

ไว้ว่า “หมายถึง แนวทางในการที่จะก าหนดว่า เมื่อไรควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และควรจะมี
ส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดอย่างไร ในการตัดสินใจ” นอกจากนี้ Vroom และ Yetton ได้เสนอแนะว่า 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนี้ควรจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของปัญหาและสถานการณ์ในการก าหนด
รูปแบบและปริมาณของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และได้เสนอกฎไว้ ๒ กลุ่ม คือ๓๑  

๑. กลุ่มแรก เป็นการส่งเสริมคุณภาพของการตัดสินใจ  

๒. กลุ่มท่ีสอง เป็นการส่งเสริมการยอมรับการตัดสินใจ  

ในการตัดสินใจนั้น มีทางเลือกอยู่ ๕ วิธีตั้งแต่ผู้บริหารตัดสินใจเองคนเดียว ไปจนถึงการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ผู้บริหารใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วตัดสินใจเองตามล าพัง  

๒. ผู้บริหารแสวงหาข้อมูลจากผู้อื่น แล้วมาตัดสินใจเอง  

๓. ผู้บริหารหารือกับผู้เกี่ยวข้องเป็นรายคน แล้วแสวงหาความคิดและข้อเสนอแนะ
ตัดสินใจเอง  

๔. ผู้บริหารปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องเป็นกลุ่ม และแสวงหาความคิดเห็นร่วมกัน โดยการ
อภิปราย แล้วตัดสินใจ  

๕.  ผู้บริหารร่วมคิดกับกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาแล้วให้กลุ่มร่วมตัดสินใจใน
การพัฒนาให้ดีขึ้น   

ส าหรับการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นี้ นักวิชาการสาขาต่างๆ มีจุดเน้นของการมีส่วนร่วม
แตกต่างกันออกไป เช่น นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนักบริหาร
มักจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตร์มักจะเน้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

                                                           

๓๑ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ , ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร
การศึกษา, (นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๓-๑๘๔. 
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แต่ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ยังไม่มีการศึกษาที่กว้างขวางนักซึ่ง Cohen and 
Uphoff  ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วม ดังนี้  

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิด
ที่หลากหลาย มีการก าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือ
น าทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ   

๑.๑  การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น (Initial Decisions) เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจาก
คนในท้องถิ่น และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอา
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ใน
ระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่ส าคัญของท้องถิ่นและป้องกันความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์
เพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่องการเงิน 
การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามา 
     ๑.๒  การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) คนในท้องถิ่นอาจไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้น แต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้
เกิดขึ้นได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการ
ของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนิน
โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม   

๑.๓  การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความเกี่ยวข้องใน
องค์กรเมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่น มีการรวบรวมขององค์กรต่าง 
ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือ
ประกอบด้วย การประชุมเพ่ือจัดท านโยบาย การคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร  

๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ คนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติแบ่งได้เป็น 
๓ ลักษณะคือ   

๒.๑  การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ
ด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรหลักที่ส าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น น ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานใน
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของ
การมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการ
สมัครใจ การได้รับค่าตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามี
ความไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว   

๒.๒  การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration 
and Co-ordination) คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือ
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สมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของ
โครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้ เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการส าหรับผู้ เข้ามาบริหาร หรือ
ประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกทั้งยังท าให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายใน และได้รับค าแนะน าซึ่งเป็น
ปัญหาของคนในท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา   

๒.๓  การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือไม่
จ าเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลเสียที่ตามมาหลังจากน า
โครงการเข้ามา และผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 

๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซึ่งไม่
ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์สามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะคือ   

๓.๑  ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล เช่น เป็นการเพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูล
ล้มเหลวได้ ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม และด าเนินการให้เกิดข้ึน   

๓.๒  ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้าน
สาธารณะ ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
รูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ   

๓.๓  ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมือง โดยผ่าน
ความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี ๓ ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เก่ียวข้องว่าจะให้ใครมี
ส่วนร่วม หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวัง จะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางที่มีความเป็นไปได้
ในการวางรูปแบบใหม่  

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย สามารถ
ประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผล
ด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ 
ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัว
แทนที่เลือกเข้าไปอย่างไร และท าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการน าไปใช้ประโยชน์  
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๒.๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
จากแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม 

โครงการหรือแผนงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะช่วยให้กิจกรรม โครงการหรือ
แผนงานเหล่านั้น ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่เนื่องจากชุมชนต่างๆ มีลักษณะ
ทางด้านสภาพแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดทฤษฎีที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนต่างๆ เหล่านั้น ทฤษฎีที่
ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงมีเนื้อหาแตกต่างกันไป ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีเนื้อหาแตกต่างกัน๓๒ ดังนี้    

๑) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation Theory) กล่าวถึงการใช้ ค าพูด
หรือการเขียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือและการกระท าโดยใช้หลักพฤติกรรมของมนุษย์ การเกลี้ยกล่อม
ต้องอาศัยกลุ่มชนส่วนใหญ่  และใช้เวลามากในการเกลี้ยกล่อมต้องอาศัยพฤติกรรมของกลุ่ม 
สัญชาตญาณการศึกษาอบรมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมรอบตัว การเกลี้ยกล่อมจะให้
ไดผ้ลดีนั้นต้องสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมให้เข้าใจแจ่มแจ้งและให้เกิดศรัทธาตรงกัน 

๒) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของชนในชาติ (National Morale Theory) กล่าวถึง 
การสร้างก าลังใจหรือการสร้างขวัญขึ้นมาเพ่ือให้คนเกิดก าลังใจในการท างาน ให้กิจกรรมนั้นๆ ฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆบรรลุเป้าหมายได้ คนที่มีขวัญในการท างานดีจะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มากกว่าคนที่ไม่มีขวัญและก าลังใจ เมื่อคนมีก าลังใจเกิดความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ก็จะท าให้
เขามีความคิดที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมในด้านต่าง ๆ เพ่ือที่จะพิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติ
ของส่วนรวมเอาไว้  

๓) ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership Theory) ทฤษฎีนี้ กล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจให้
คนท างานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ชนหมู่มากนั้นจ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่มี
ความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักประนีประนอม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และอดทนต่อค า
วิพากษ์วิจารณ์ ผู้น าที่ดีช่วยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานกันอย่างมีขวัญและก าลังใจ ท าให้คน
หมู่มากเข้ามาร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ การสร้างผู้น าจึงเป็นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง เพราะผู้น าที่ดีสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนคล้อยตามและเต็มใจที่จะให้ความ
ร่วมมือไดด้้วยดี 

๔) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative System and Method 
Theory) กล่าวว่าการใช้ระบบการบริหารที่เป็นวิธีการ ในการระดมความร่วมมือที่ง่ายที่สุด เพราะใช้

                                                           

๓๒ ไกรสร  เพ็งสกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า”, 
(รายงานวิจัยกรมทรัพยากรน้ า: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๑, (อัดส าเนา).  
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กฎหมายระเบียบแบบแผนในการด าเนินการ แต่ผลของการร่วมมือยังไม่มีระบบใดปฏิบัติดีที่สุด ระบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของแนวการพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย ในการตัดสินใจ การประเมินผลโครงการและอ่ืน ๆ ไม่ว่าประชาชนจะเข้า
ร่วมโดยตรง หรือเข้าร่วมโดยอ้อม ผ่านผู้แทนหรือไม่ก็ตาม       

๕) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation) มาสโลว์ ได้อธิบายว่า การที่จะ
จูงใจคนให้คล้อยตามนั้น จะต้องรู้ความต้องการของคนตามล าดับขั้น และการปฏิบัติการเพ่ือ
สนองตอบความต้องการเหล่านั้น มาสโลว์ ได้แบ่งล าดับความต้องการของคนออกเป็น ๕ ระดับ โดย
เรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้๓๓                      

๑) ความต้องการทางกายหรือทางสรีระวิทยา (Physiological Needs)  
๒) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)                       
๓) ความต้องการทางสังคม (Social Needs)                       
๔) ความต้องการเกียรติยศหรือชื่อเสียงและการยกย่อง (Esteem Needs)  
๕) ความต้องการที่จะประสบความจริงในตนเอง หรือแสดงความสามารถให้ ประจักษ์

ในตนเอง (Self-Actualization Needs) 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ ภาพประกอบทฤษฎีแรงจูงใจ 

                                                           

๓๓ จ านง ไพโรจน์, นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โสภณการ
พิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๑๔.  

    

ความต้อง 
การประจักษ์ตน 

 

 

ความต้องการมเีกียรต ิ
 

 
ความต้องการทางสังคม  

 

 
ความต้องการความปลอดภัย  

 

 

ความต้องการทางสรีระวิทยา 
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ล าดับความต้องการทั้ง ๕ ขั้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้                 
๑) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 

(Basic Needs) ของมนุษย์ เป็นความต้องการที่เกี่ยวกับปัจจัยในการด ารงชีวิต  เช่น อาหาร น้ า 
อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค              

๒) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทาง
ร่างกายได้รับการบ าบัดแล้วความต้องการของคนไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น  ความต้องการที่จะมี
สุขภาพดี ความปลอดภัยจากอันตราย ตลอดจนความมั่นคงในอาชีพการงาน จึงเป็นจุดสูงสุดของ
ความปรารถนาอย่างหนึ่งของเรา เป็นความต้องการที่มีความต่อเนื่องจากความต้องการทางร่างกาย
คนเรานั้น ย่อมมีความต้องการตรงกันในเรื่องนี้เสมอ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่                

๓) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคล
อ่ืน รวมทั้งมีสถานภาพทางสังคมทีสู่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องการความรักความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง
ด้วย บุคคลจึงมีพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือเรียกร้องความต้องการทางสังคม รวมทั้งต้องการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เพ่ือจะได้เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนเพิ่มข้ึน เป็นต้น        

๔) ความต้องการมีเกียรติ ชื่อเสียง และการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการที่จะให้คนอ่ืนยอมรับว่าตนเองเป็นคนส าคัญ มีชื่อเสียง มีเกียรติเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งใกล้
และไกล จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นของส่วนรวม ด้วยความ
ตั้งใจอุทิศทั้งแรงกาย แรงใจ และทรัพย์สิน เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ และตนจะได้รับการยอมรับการ
นับถือจากบุคคลอื่นจากผลส าเร็จของงานนั้น ๆ เป็นต้น  

๕) ความต้องการที่จะประสบความเป็นจริงในตนเอง (Self Actualization) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ซึ่งจะเกิดเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองเป็นที่พอใจแล้ว 
ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริหารจัดการ แต่จะต้องเลือกใช้ทฤษฎี
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือตามสมควรกับกรณีที่ศึกษา และถูกต้องกับสภาพภูมิศาสตร์
และสภาพแวดล้อมของสังคม   

ลักษณะของการมีส่วนร่วม องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย กิจกรรมใหญ่ 
ๆ ๔ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งสามารถ
อธิบายและขยายความได้ดังต่อไปนี้                  

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-making) หมายถึง เป็น
ขั้นเริ่มต้นของการมีส่วนร่วม ทั้งนี้จะต้องก าหนดระดับของการมีส่วนร่วม ก าหนดวิธีการเข้ามา มีส่วน
ร่วม ก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ ซึ่งในขั้นนี้ เป็นการ
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ร่วมตัดสินใจหรือก าหนดรายละเอียดที่จะด าเนินโครงการ อาจจะเป็นการตัดสินใจโดย คณะกรรมการ
ของกลุ่มหรือชุมชน                 

๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ(Participation in Implementation) โดยการ
ที่ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ โดยร่วมแรงงาน ร่วมสมทบค่าใช้จ่าย ร่วม
สมทบวัสดุอุปกรณ์ และ ร่วมในการให้ข่าวสารข้อมูลที่จ าเป็น ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็น
กรรมการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในโครงการ หรือร่วมในการบริหารและการประสานงาน                  

๓) การมีส่วนร่วมในการแบ่ งปันผลประโยชน์  (Participation in Benefits) คือ
ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา เช่น มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น หรือมีการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น มี
จ านวนบุคลากรด้านการแพทย์ต่อประชาชนเพิ่มขึ้น หรือมีอ านาจในการปกครองเพ่ิมข้ึน เป็นต้น                

๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ (Participation in Evaluation) หมายถึง 
การประเมินผลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นไปอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ และมี อ านาจมาก
น้อยเพียงใดในการเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงการประเมินโครงการโดยผ่านกระบวนการ ทางการเมือง 
หรือผ่านสื่อมวลชนต่างๆ    

ส าหรับการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ นี้ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ มีจุดเน้นของการมีส่วน
ร่วมแตกต่างกันออกไป เช่น นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนัก
บริหารมักจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตร์มักจะเน้นการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ แต่ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ยังไม่มีการศึกษาที่กว้างขวางนักซึ่ง๓๔  ได้
อธิบายถึงการมีส่วนร่วม ดังนี้  

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิด
ที่หลากหลาย มีการก าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือ
น าทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ   

๑.๑ การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น (Initial Decisions) เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจาก
คนในท้องถิ่น และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอา
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ใน
ระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่ส าคัญของท้องถิ่นและป้องกันความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์
เพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่องการเงิน 
การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามา 

                                                           

๓๔Cohen and Uphoff อ้างใน นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม: หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค
และกรณีตัวอย่าง, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 
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๑.๒ การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) คนในท้องถิ่นอาจไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้น แต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้
เกิดขึ้นได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการ
ของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนิน
โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม   

๑.๓  การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความเกี่ยวข้องใน
องค์กรเมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่น มีการรวบรวมขององค์กรต่าง 
ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือ
ประกอบด้วย การประชุมเพ่ือจัดท านโยบาย การคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร  

๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติคนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ แบ่งได้เป็น 
๓ ชนิด คือ   

๒.๑  การมีส่ วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ
ด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรหลักที่ส าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น น ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานใน
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของ
การมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการ
สมัครใจ การได้รับค่าตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามี
ความไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว   

๒.๒ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration and 
Co-ordination) คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีม
ที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ 
มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหาร หรือประสานงาน วิธีนี้
นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง
อีกด้วย อีกทั้งยังท าให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายใน และได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนใน
ท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้าม   

๒.๓ การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือไม่
จ าเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลเสียที่ตามมาหลังจากน า
โครงการเข้ามา และผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ  

๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซึ่งไม่
ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ ชนิด คือ   
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๓.๑ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล เช่น เป็นการเพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูล
ล้มเหลวได้ ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม และด าเนินการให้เกิดข้ึน   

๓.๒ ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้าน
สาธารณะ ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
รูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ  

๓.๓ ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมือง โดยผ่าน
ความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี ๓ ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เก่ียวข้องว่าจะให้ใครมี
ส่วนร่วม หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวัง จะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางที่มีความเป็นไปได้
ในการวางรูปแบบใหม่  

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการมีส่วนร่วมที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย 
สามารถประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่
ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับ
โครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง 
ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไร และท าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการน าไปใช้
ประโยชน์งานวิจัยทางด้านการมีส่วนร่วมมีผู้ได้ท าวิจัยไว้เป็นจ านวนมากแต่ส าหรับการมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวเนื่องกับการก าจัดขยะมูลฝอยนั้น พอจะสรุปได้ดังนี้  

การมีส่วนร่วม (Participation) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมทั้งใน ๓ ขั้นตอนการก่อรูปนโยบายและการน านโยบายไป
ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตระหนักถึงบทบาทของตัวเองเต็มที่นั้น จะน ามาสู่การ
สร้างกติกาซึ่งเป็นที่ยอมรับเชือถือกัน  และกติกาดังกล่าวจะช่วยระบุและก าหนดความรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในบริบทของสถาบันที่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะพบว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัตินั้นจะยอมรับถึงความไม่แน่นอนทีฝังแน่นอยู่ในโลกทัศน์ที่แตกต่างและกระตุ้นให้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบาย อย่างไรก็ดี การด าเนินนโยบายในรูปแบบนี้
จะมองนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเพียงการทดลอง ซึ่งเมือมีการแทรกแซงจากผู้ที่มีส่วน
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ได้ส่วนเสียก็จะน าสู่การเข้าใจที่มากขึ้นและเป็นการทดสอบถึงผลของทางเลือกนโยบายที่สร้างขึ้นมา 
ดังนั้นนโยบายจึงไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายแต่เป็นเพียงแนวทางของกระบวนการทดลองปฏิบั ติดู 
กระบวนการนโยบายจึงให้ความส าคัญต่อการติดตามผลและสะท้อนผลลัพธ์ของนโยบายเพ่ือน าไปสู่
การตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการนโยบายให้ดี ยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน
เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มคน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น การจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้
เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนหรือแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้ดีขึ้นต้องเกิดจาก
ชุมชนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่คอยช่วยเหลือและชี้แนะด้านวิชาการให้ความรู้ใหม่ๆ แต่ไม่ใช่
ไปสั่งการให้ประชาชนในชุมชนนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการ ฉะนั้นการที่จะได้มาซึ่งปัญหาของ
ชุมชนจริงๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้าถึงชุมชนและสิ่งที่ส าคัญคือจะต้องท างานด้วยใจจริง ๆ ถึงจะ
ได้ใจชุมชนและได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชนนั้น ๆ  

 

๒.๒ การบริหารงานเทศบาล       
ค าว่า “บริหาร” มาจากค าว่า Administration  มีความหมายเหมือนกับค าว่า Management 

ฉะนั้น จึงมีการใช้ทั้งสองค านี้ในลักษณะเดียวกัน แต่ค าว่า Management มักจะ ใช้ในการบริหารองค์การ
หรือหน่วยงานที่มุ่งในด้านผลก าไร แต่การบริหารงานในวงการศึกษา หรือการบริหารงานโครงการ
สุขภาพในสถานศึกษานั้นไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรหรือขาดทุน จึงใช้ค าว่า Administration จึงจะ
เหมาะสมที่สุด การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือ ความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การ  บริหารงานที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า การ
บริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่ม บุคคล ในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใด ย่อมเก่ียวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ  

ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
สังคม การบริหารมีลักษณะ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่ง
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เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้ (knowledge) มีหลักเกณฑ์ (principle) และ
ทฤษฎี (theory) ที่ เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกัน
กับวิชา จิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์  

ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหาร
แต่ละคนที่จะน าความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๓๕ สอดคล้องกับนักวิชา
กรที่ได้ให้ความหมายของการบริหารได้ ๒ นัย คือ ๑) ค าว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มา
จากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไป
โดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว า 
“ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการ อ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้
สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบหรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป ๒) ค าว า บริหาร แปล
มาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration แปลความหมายคือ การปกครอง 
ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบ ารุง๓๖ “การบริหาร คือ การท างานให้ส าเร็จ
โดยอาศัยคนอ่ืน” ความหมายนี้เป็นการระบุว่า ผู้บริหารไม่ได้ลงมือท างานด้วยตัวเองแต่ท างานโดย
การสั่งให้คนอ่ืนท า  

ภายในสภาพองค์การที่กล่าวมานี้ทรัพยากรด้านบุคคล จะเป็นทรัพยากรหลักของ
องค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือผลิต
สินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม “การบริหารคือกิจกรรมในการ
ใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ตาม
ความหมายนี้ การบริหารได้แก่กิจกรรมในการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจและการควบคุ ม
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยดี “การบริหารคือกระบวนการ
ท างานกับคนและวัตถุเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ” ความพยายามที่
จะสั่งแนะและผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย
บางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นของผู้บริหารในองค์การซึ่งมีหน้าที่สั่งการให้ความสะดวกใน
การท างานของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน๓๗ การบริหารเป็นศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับ
การกระท าจนเป็นผลส าเร็จ และการบริหาร คือกระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง คือ 

                                                           

๓๕ เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๕๒. 

๓๖ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 

๓๗ จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, 
(กรุงเทพมหานคร: ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
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๑. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา 

๒. ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และ
เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๓. ทางปฏิบัติการ เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคลต่อบุคคล
ก าลังมีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมท าปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 

พอจะสรุปได้ว่า การบริหารเป็นการลงมือกระท าหลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ใน
ขั้นตอนนี้ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือที่จะน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประการ มา
จัดการตามหลักการที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จเป็นรูปธรรมตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ จากความหมายของการบริหารของนักวิชาการต่าง ๆ 

ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐ หรือราวปี ค.ศ. ๑๘๐๐ ผู้บริหารคนแรกที่เสนอว่า ผู้บริหาร
จะต้องท าหน้าที่ ๕ ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ 
(Commanding)  การประสานงาน (Co-ordinating) และการควบคุม (Controlling) หรือ รู้จักกัน
เป็นตัวย่อว่า POCCC จวบจนกระทั่งถึงราวทศวรรษของปี ค.ศ. ๑๙๕๐ นักวิชาการบางส่วนเห็นว่า
ควรเพ่ิมเรื่องของ การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) เข้าไปด้วย เมื่อมาถึงยุคปัจจุบัน นักวิชาการเรื่อง
การบริหารจัดการเห็นว่า หน้าที่หลักของผู้บริหารที่ขาดไม่ได้ มี ๔ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การน า (Leading) 
๓. การจัดองค์การ (Organizing) 
๔. การควบคุม (Controlling)๓๘ การบริหารโดยทั่วๆ ไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธี 

หรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร  คือจะต้องมีล าดับ
รายการก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อนและท าสิ่งใดต่อ อะไรที่จัดไว้ หลักเกณฑ์ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการจัดการและการบริหารที่ได้น านิยามและความหมายมาแสดงไว้แล้ว
นั้นมีนักวิชาการได้แสดงแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยสามารถแบ่งแนวคิด ทฤษฎีทางการ
จัดการได้ตามยุคสมัยที่นักวิชาการสร้างขึ้น โดยในงานวิจัยนี้จะน ามาแสดงเฉพาะแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นหลักการจัดระบบแนวความคิด ทางด้านการจัดการนั้นเริ่มต้นในช่วงที่มีการ

                                                           

๓๘ วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๓), หน้า ๓-๔. 



๓๕ 
 

ปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ระหว่างศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ และได้มีการปรับปรุง
พัฒนาเรื่อย ๆ มาจนกระท่ังปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งแนวความคิดออกเป็น ๖ กลุ่มด้วยกัน คือ 

๑. ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management School)  
๒. ทฤษฎีการจัดการเป็นกระบวนการ (Management Process School)  
๓. ทฤษฎีด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation School)   
๔. ทฤษฎีด้านระบบสังคม (Social System School)   
๕. ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical School) 
๖. ทฤษฎีด้านระบบ (System School) การบริหารได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์

ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles)  ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 
๑) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานที่ท าแต่ละ

อย่าง คือ ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม  
วัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกัน การจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จะจ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด
ส าหรับส่วนที่เกินมาตรฐาน 

๒) ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธีด้วย 
และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตาม
งานที่จะให้ท า 

๓) ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงาน
นี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคน จะเห็น
จริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึน จากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น 

๔) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการไปลงมือปฏิบัติงาน ที่ควร
จะเป็นงานของคนงานเท่านั้น 

วิธีการต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎี
การบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จ
ของกลุ่ม ที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และ
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ปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่มให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ๓๙ หลักกระบวนการ
บริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็ น
แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาในองค์การ 
๓. การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่

ก าหนดไว้  
๔. การอ านวยการ  (Directing) คือก ากับสั่ งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
๕. การควบคุม (Controlling) คือการติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน          

มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด๔๐ 
ผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ประสบความส าเร็จควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับการกระท าหน้าที่ (Function) และการแสดงบทบาท (Roles) ไว้ว่า ต้นศตวรรษท่ี ๒๐ นักธุรกิจ 
ชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่ง คือ Henri Fayol ได้เสนอตัวแบบหน้าที่ส าคัญ ๕ ประการของการจัดการ คือ การ
วางแผน  (Planning) การจั ดองค์ การ  (Organizing) การสั่ งการ  (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 

สองทศวรรษต่อมา Gulick and Urwick ได้เสนอหลักว่าด้วยหน้าที่ของการบริหารที่
รู้จักกันแพร่หลายในนามของหลัก POSDCoRB ซึ่งย่อมาจากหน้าที่หลักของการบริหาร ๗ ประการ 
คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การคัดเลือก หรือการสรรหาบุคลากร 
(Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) 
และการงบประมาณ  (Budgeting) ซึ่งหลัก POSDCoRB นี้ขยายความมาจากหน้าที่ทางด้านการ
จัดการของ Fayol นั่นเอง โดยแยกหน้าที่ทางด้านการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรออกมาจากการจัด
องค์การ ส่วนหน้าที่การควบคุมถูกแบ่งออกเป็นสองหน้าที่ คือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
การงบประมาณ หลัก POSDCoRB นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน้าที่ส าคัญของการบริหารหรือการ
จัดการในภาครัฐมาเป็นเวลานาน 

                                                           

 ๓๙ ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๔๓), หน้า ๔๘. 

 ๔๐ พระเมธีธรรมาภรณ์, (ประยูร ธมฺมจิตโต), คุณธรรมส าหรับบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 
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ทศวรรษที่ ๘๐ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ผู้บริหารและนักวิชาการ
ตระหนักถึงความไม่เพียงพอของหน้าที่ทางด้านการจัดการของฟาโยลและหลัก  POSDCoRB ในปี 
ค.ศ.๑๙๘๓ Garson และ Overman ได้เสนอหลัก PAFHRIER ขึ้นมาซึ่งเป็นค าย่อมาจากหน้าที่หลัก
ของการบริหารหรือการจัดการสมัยใหม ่๕ ประการ คือ 

๑. PA ย่อมาจาก Policy Analysis คือการวิเคราะห์นโยบาย  ซึ่งกินความหมาย
มากกว่าการวางแผน การวิเคราะห์นโยบายรวมไปถึงการวิเคราะห์ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายของนโยบาย การก าหนดนโยบาย และการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ซึ่งมีความ
จ าเป็นส าหรับการบริหารในภาครัฐ ภาคเอกชนในปัจจุบันก็ตระหนักถึงความจ าเป็นส าหรับการ
วิเคราะห์แผน หรือนโยบายเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน 

๒. F ย่อมาจาก Financial Management หรือการจัดการทางด้านการเงินหรือการ
คลัง เป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับการบริหารหรือการจัดการขององค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แต่
ถูกละเลยมิได้มีการกล่าวถึงในอดีต 

๓. HR ย่ อม าจ าก  Human Resource Management คื อก ารจั ด ก ารท างด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ มีความหมายกว้างกว่าการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรบุคลากรขององค์การ
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม การเรียนรู้และพัฒนา ได้รับการมอบหมายอ านาจ (Empowerment) 
ต้องมีคุณภาพ   ในการท างาน และมีคุณภาพชีวิตอีกด้วย 

๔. I ย่อมาจาก Information Management เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงยุคปัจจุบันซึ่ง
เป็นยุคของสังคมสารสนเทศ ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการจัดการทางด้านสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการ
น าเอาสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารด้วย 

๕. ER ย่อมาจาก External Relations สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในยุคปัจจุบันที่องค์การ
ต่างๆ จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิง Synergistic และ Symbiotic เพ่ิมมากขึ้นดังกล่าวข้างต้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดการทางด้านความสัมพันธ์กับองค์การอื่นๆ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าหลัก PAFHRIER สามารถใช้ประกอบกับหลัก POSDCoRB หรือหลักของ 
Fayol ได้เป็นอย่างดีส าหรับการท าความเข้าใจหน้าที่หลักที่ส าคัญของการบริหาร หรือการจัดการ    
ในยุคปัจจุบัน กระบวนการของหลักการบริหารไว้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การวางแผน (Planning) 
๒) การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓) การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔) การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
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๕) การควบคุมการดูแล (Controlling)๔๑  
ทฤษฎีการบริหารของ เฮนรี ฟาโย (Henri Fayol) ไดเ้สนอทฤษฎีการบริหารโดยมีความ

เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้
กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทาง การบริหาร ๕ ประการ คือ 

การวางแผน  (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ 
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะ
ปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครง
ของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่าง  
ที่ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย  หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน  ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว๔๒ 

กระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็นกระบวนการ
บริหารงานที่น าเสนอไว้ใ นหนังสือ “Papers on the Science of Administration” ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ 
โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

                                                           

๔๑ Harold Koontz, and Weihrich Heize, Essential of Management, 5 th, (Singapore: 
McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 

๔๒ Henri Fayol, Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition, 
(London: Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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๑) การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการ
แบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว  

๒)  การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากรอัน
ได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน และการควบคุมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

๓) การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ และสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน  

๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน  

๕) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน  

๖) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี๔๓ 

ภารกิจส าคัญในการบริหารมี ๗ ประการ คือ 
๑)  การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีอะไรที่จะต้อง

ปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือปฏิบัติการ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร 

โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึงการบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งตั้งการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

                                                           

๔๓ Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, 
(New York: Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 



๔๐ 
 

๕) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอ่ืนจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัวด้วย 

๗) การงบประมาณ  (Budgeting) หมายถึงการจัดสรรทรัพยากร  หรือการท า
งบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินโดยรอบคอบ และรัดคุม๔๔ 

การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ 
(Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๑)  ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกัน 
การจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด  

๒)  ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จักงาน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธีด้วย และใน
การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท า  

๓) ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น  

๔) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๔๕ 

หลักการในการบริหารจัดการขึ้น  ๑๔  ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้  

                                                           

๔๔ ติน  ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๓๙)  , หน้า ๒๔-๒๖.  

๔๕ อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 
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๑)  การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น     
ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา  ส่วนอ านาจหน้าที่แบบ     
ไม่เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓)  การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ และอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 

๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ  ความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และ
การจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืน ๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืน 
และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้นเป็น
การสร้างทมีงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร  และมีการ
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กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผน
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมาย
และแผนเดียวกัน 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่ง
ของพนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจ
มากขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อ 
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลาย ๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
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องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส และ
แผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพสามารถให้ความ
ยุติธรรมทั้งพนักงาน และองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุน 
ให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด  
ทั้งนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่จะท าได้  

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมีความส าคัญ 
ต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็นระยะเวลานาน โดย
พยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรขององค์การ การจ้างงาน
ระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓) ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination 
of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็นประโยชน์ของทุก 
ๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ  

๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่ช่วย
สนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้นภายใน
องค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญในการที่
ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้หากมีการติดต่อกัน
ระหว่างผู้บริหาร และคนงานโดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือ
พลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 

สรุปได้ว่า แนวคิดการบริหารในยุคแรกประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ
บังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงและขยายแนวคิดของ   
ฟาโย ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การ
จัดองค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) Coordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ) ซึ่ง เฮนรี่ ฟา
โยล นักบริหารชาวฝรั่งเศส ได้วางรากฐานส าคัญ ของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุง จนกลายเป็นต าราการบริหาร ทั้งนี้ จากทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารของนักวิชาการต่าง ๆ 
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ลักษณะที่ส าคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้ 
๑.  การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้า

จะกล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร  
๒.  การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมี

การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

๓.  การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มี อิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กร
ดังเช่น ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจได้โดยการจัดหา
เครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้น ๆ มี
นโยบายที่จะท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาค
เงินก่อสร้างโรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจ
ไม่น าพาต่อความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้น เช่น สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหาร
อันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

๔.  การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
บุคคลเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัด ทั้งด้านก าลังกาย ก าลัง
สมองและเวลา จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 

๕.  การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ ทั้ งนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ 
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 

๖.  การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญ
และการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็น
วิชาชีพอย่างหนึ่ง ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติ
โดยตรง แต่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหารอันอันได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ ฯลฯ 

๗.  การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า การ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้น ก็คือผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร 
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๘  .  เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้วยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก  คณะผู้บริหารมักจะ เป็นกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนาม
ของเจ้าของธุรกิจ 

นักทฤษฎีอีกท่านได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารเองจะต้องทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับ
เทคนิคดังกล่าวในกระบวนการบริหาร จากกลุ่มทฤษฎีองค์การแบบคลาสสิกจะเห็นได้ว่าเป็นทฤษฎีที่
มุ่งเน้นการจัดการองค์การโดยส่วนรวมที่เน้นในเรื่องของ วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งหมดของกระบวนการด าเนินการ POSDCoRB ของกูลิค มีลักษณะคล้ายกับ POCCC ของฟาโยล 
แต่จัดขั้นตอนไว้ละเอียดกว่า จึงได้มีผู้นิยมน ามาใช้และเผยแพร่ในเวลาต่อมา การบริหารเป็นการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีขั้นตอน และเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์ก ร ซึ่ง
กระบวนการบริหารบางต าราเรียกว่าหน้าที่ของการจัดการ ซึ่งมีหลายหน้าที่แตกต่างไปตามแนวคิด
ของนักวิชาการแต่ละคน แต่จะมีหลักการใหญ่ ๆ คล้ายคลึงกัน การบริหารองค์กรต่างๆ เป็นงานใน
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

๑.  การปกครอง บัญชา การพิจารณาวินิจฉัย การตัดสินใจ การสั่งงาน 
๒.  การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางนโยบาย การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของ

โครงการวางแผน และการบริหารโครงงาน การแบ่งงาน การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการ
รวมทั้งการตรวจงาน การติดตามผล การประเมินผลงาน การรายงาน การติดต่อสื่อสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ 

๓  .  การจัดการด้านบุคลากร การเงินหรือการคลัง และทรัพย์สิน ดังนั้น การบริหารที่ได้
ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือการบริหารที่ได้ผลผลิต ผลงานที่ท าได้ส าเร็จอย่างดีมากกว่าปกติทั่วไป 
ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนที่ต่ าที่สุด ซึ่งหมายความว่านักบริหารที่ดีจะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อย่างประหยัดที่สุด และให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข ้องก ับการบร ิหารงานขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน 
จากการทบทวนทฤษฎ ีที่เกี ่ยวข ้องก ับการบร ิหารงานขององค ์กรปกครองส ่วน

ท ้องถิ่นพบว ่าการบร ิหารงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ได ้ม ีน ักว ิชาการได ้เสนอหล ักการ
ทฤษฎ ีที่ เกี่ยวข ้องซ่ึงม ีรายละเอ ียดด ังต ่อไปนี้ 

ทฤษฎ ีระบบราชการของแม็คเวเบอร์ (Max Weber) ผู ้เป็นน ักส ังคมสงเคราะห ์ชาว
เยอรม ันผลงานของเขามีช ื ่อเส ียงอยู ่ในปี ค.ศ.๑๙๔๗ เขาว ิเคราะห ์องค ์การออกได ้เป็น ๓ ประเภท 
จากหล ักของการใช้อ  านาจซึ่งการใช้อ  านาจนี้สมควรที่จะได้ร ับความสนใจในสังคมปัจจ ุบัน เพราะจะ 
น  ามาซึ่งการจ ัดองค ์การแบบราชการซึ่งแม็คเห็นว ่าเป็นองค์การที่มีประสิทธ ิภาพสูงที่จะให ้ประโยชน์ 
ต่อส ังคมเขาใช ้แนวความค ิดทางสังคมศาสตร์ศ ึกษาธรรมชาต ิและหน้าที่ของระบบราชการ และวาง 
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โครงสร ้างของระบบราชการเขาเน ้นความไม ่สมบ ูรณ ์ของระบบราชการซึ่งไม ่ได ้กล ่าวไว ้ตอนต ้นๆ 
ล ักษณะของทฤษฎ ีระบบราชการของแม ็คเวเบอร ์(Max Weber) มีที่มาด ังนี้คอื 

ก. ในส ่วนทีเ่กี่ยวก ับอ  านาจ ความชอบธรรมของอ  านาจมีที่มาด ังนี้คือ 
๑) ความชอบธรรมของอ  านาจทีม่าจากกฏหมายแม ็คเวเบอร์ (MaxWeber) เห ็นว ่าผู้ใช้

อ  านาจปกครองนั้น ต ้องม ีอ  านาจตามกฏหมายหร ืออ ีกน ัยหนึ่งก ็ค ือกฏหมายให ้อ  านาจบ ุคคลนั้น 
กระท  าการใดๆได้ ซึ่งอ  านาจตามกฏหมายนี้ม ีตั้งแต ่ระด ับส ูงส ุดจนถ ึงระด ับต่  าส ุดในระด ับส ูงส ุดเช่น 
นายกร ัฐมนตรีมีอ  านาจในการบร ิหารราชการแผ ่นด ินโดยอาศ ัยอ  านาจตามกฏหมาย ในระด ับกลาง
เช ่น ปล ัดกระทรวงใช ้อ  านาจบร ิหาร กระทรวง ทบวง กรมต ่าง ๆ ให ้เป็นไปตามความต ้องการของ
ประชาชน ในระด ับต ่  าเช ่น พลต  ารวจได ้ร ับอ  านาจเป็นเจ ้าพน ักงานนม ีอ  านาจจ ับก ุมปราบปราม
ผ ู ้กระท  าผ ิด เพื่อให ้เก ิดความสงบเร ียบร ้อยในส ังคม 

๒) ความชอบธรรมของอ  านาจทีเ่ก ิดขึ้นโดยจาร ีตประเพณีเก ิดจากขนบธรรมเน ียม
ประเพณี และความเชื่อดั้งเด ิมซึ่งถ ือปฏ ิบ ัต ิส ืบทอดก ันมาจามอด ีตเช ่นการเชื่อฟังค  าสั่งของ 
พระมหากษ ัตริย ์ในราชวงศ์ท่ีส ืบทอดก ันมาแต ่อด ีตกาลเป็นต ้น 

๓) ความชอบธรรมของอ าน าจ เกิดขึ้ นจากลักษณ ะพ ิเศษ ส่ วน ตัวของผ ู้น า 
(Charismstic leader) อ  านาจของผู ้น  าเก ิดจากการยอมร ับในความเป็นว ีระบ ุร ุษของผู ้น  า จากผู ้ตาม
ซ่ึงเห ็นว ่าผู ้น  ามีพรสวรรค์ (agiftofgrace) แม ็คเวเบอร์ (MaxWeber) ให ้ความเห ็นว ่าอ  านาจที่มาจาก
กฏหมายมี ความชอบธรรมมากที่ส ุดในอ  านาจทั้ง ๓ ล ักษณะที่กล ่าวข ้างต ้น และอ  านาจอ ันเก ิด
จากความชอบ ธรรมทางกฏหมายเป็นส่วนส าคัญในการจ ัดระบบงานแบบราชการ เพราะอ านาจที่
เกิดจากกฏหมายสามารถบังค ับเอาความม ีเหต ุม ีผลจากราชการได ้ และระบบการบริหารแบบ
ราชการทีใ่ช ้อ านาจของ กฎหมายบังคบนี้จะเป็นระบบที่ดีท่ีสุด 

ข.  ในส ่วนที่เกี่ยวก ับระบบราชการ ระบบราชการในความค ิดของแม ็คเวเบอร์ (Max 
Weber) หมายถึง 

๑) เป็นการบร ิหารงานที่ย ึดหล ักการจัด สายการบ ังค ับบ ัญชา 
๒) ม ีการแบ ่งงานก ันท  าตามกฏเกณฑ ์ 
๓) กฏเกณฑ์นั้นต ้องเข ียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๔) การปฏ ิบัต ิงานไม่ค าน ึงถ ึงต ัวบ ุคคล 
๕) ข้าราชการค  าน ึงถ ึงความม ีเหต ุผล 
๖) ข้าราชการม ีความม ั ่งคงในหน ้าที่การงาน 
๗) ข้าราชการปฏิบัต ิตามกฏเกณฑ ์อย ่างเคร ่งครัด 
๘) ม ีการย ึดหล ักค ุณธรรมและความรู ้ทางเทคน ิคเป็นหล ักเกณฑ์ การบรรจ ุแต ่งตั้งและ

เลื่อนชั้น เลื่อนต าแหน ่งจะเห ็นได ้ว ่าถ ้าใช ้หล ักการของแม ็คเวเบอร์ (Max Weber) ในหน ่วยงานใดได ้
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อย ่างเคร ่งคร ัดหน ่วยงานนั้นย ่อมประสบผลส  าเร ็จในการบร ิหารงานอย ่างแน ่นอน แต ่ในทางปฏ ิบ ัต ิ
แล ้วม ักจะไม ่เป็นจร ิงเช ่นนั้นเพราะพฤต ิกรรมของมน ุษย ์ไม ่อาจเป็นไปได ้ตามอุดมคต ิของแม ็คเวเบอร์ 
(Max Weber) ซ่ึงใช ้ว ิธ ีการว ิทยาศาสตร์ องค ์การชน ิดนี้จ ึงไม ่อาจม ีขึ้นได ้อย ่างสมบ ูรณ ์ในโลก 

ค. ข ้อด ีและข ้อเส ียของทฤษฎ ีระบบราชการของแม็ค เวเบอร์ (Max Weber) คือ 
ข ้อด ีของทฤษฎ ีระบบราชการค ือ  
เป็นการบร ิหารที่ใช ้หล ักเหต ุผลมากกว ่าใช ้อารมณ์บ ุคคล ิกและบารมีส ่วนตัว ซึ่งจะ

ก ่อให ้เก ิดความเที่ยงธรรม ม ีความแน ่นอนในการปฏ ิบ ัต ิงานถ้าสามารถท  าตามกฏเกณฑ์ที่ได้ม ีการ
ควบค ุมอย ่างเคร ่งครัด 

ข ้อเส ียของทฤษฎ ีระบบราชการค ือ  

หน ่วยราชการอาจใช ้กฏเกณฑ ์ต ่างๆ เพื ่อผลประโยชน ์ขององค ์การเองแทนที่จะ
ค  าน ึงถ ึงข ้าราชการหร ือประชาชนผู ้มาต ิดต ่อ นั่นค ือ องค ์การจะ ปฏ ิบ ัต ิงานเพื่อผลได้ขององค ์การ 
ส ่วนอะไรที่จะท  าให ้องค ์การเส ียประโยชน ์ก ็จะพยายามป ้องก ันม ิให้เก ิดขึ้น หล ักสายการบ ังค ับ
บ ัญชาม ักจะข ัดก ับหล ักความร ู ้เฉพาะอย ่าง ระบบราชการม ัก ปฏ ิบ ัต ิงานได ้ด ีในยามบ ้านเม ืองม ี
ความปกต ิส ุขแต่จะประสบความล ้มเหลวในเวลาที่ม ีว ิกฤต ิการณ์ ทฤษฎ ีระบบราชการสนใจเฉพาะ
ป ัจจ ัยภายในองค ์การเท ่านั้น ไม ่ได ้สนใจป ัจจ ัยภายนอกว ่าจะมีผลกระทบกระเท ือนต ่อการบร ิหาร
หร ือไม๔่๖ 

เฮนรีฟาโยล ์ (Henry Fayol) ได้เสนอแนวทางการบร ิหารโดยม ีความ เชื่อว ่าเป็นไปได ้
ที่จะหาทางศ ึกษาถ ึงศาสตร ์ที่เกี่ยวก ับการบร ิหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหาร
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมี สาระส  าค ัญเกี่ยวก ับการ
บร ิหารประกอบด ้วยหน ้าที่ทางการบร ิหาร ๕ ประการ (Management Functions) ค ือ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค ์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling)๔๗  

สรุปได้ว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
ทฤษฎีระบบราชการของแม็คเวเบอร์ (Max Weber) ได้วิเคราะห์องค์การออกได้เป็น ๓ ประเภทจากหลัก
ของการใช้อ านาจซึ่งการใช้อ านาจนี้สมควรที่จะได้รับความสนใจในสังคมปัจจุบันเพราะจะน ามาซึ่งการจัด
องค์การแบบราชการซึ่งแม็คเห็นว่าเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะให้ประโยชน์ต่อสังคมเขาใช้ 

                                                           

๔๖ อวยช ัย  ชะบา , เอกสารการสอนช ุดว ิชาองค ์การและการจ ัดการ , (สาขาว ิชาการ
จ ัดการ: มหาว ิทยาล ัยส ุโขทัยธรรมาธ ิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๔. 

๔๗ พ ิทยา บวรว ัฒนา, แนวคิดทฤษฎ ีและหลักการร ัฐประศาสนศาสตร ์, (สาขาว ิชาว ิทยาการ
จ ัดการ: มหาว ิทยาล ัยส ุโขทัยธรรมาธ ิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑๖. 
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แนวความคิดทางสังคมศาสตร์ศึกษาธรรมชาติและหน้าที่ของระบบราชการ และวางโครงสร้างของระบบ
ราชการ เขาเน้นความไม่สมบูรณ์ของระบบราชการซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ตอนต้น ๆ ลักษณะของทฤษฎีระบบ
ราชการของแม็คเวเบอร์ (Max Weber) มีที่มาดังนี้คือส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจส่วนที่เกี่ยวกับระบบราชการ
ข้อดีของทฤษฎีระบบราชการ เช่นเป็นการบริหารที่ใช้หลักเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์บุคคลิกและบารมี
ส่วนตัว ซึ่งจะก่อให้เกิดความเที่ยงธรรมมีความแน่นอนในการปฏิบัติงาน ถ้าสามารถท าตามกฏเกณฑ์ท่ีได้มี
การควบคุมอย่างเคร่งครัดข้อเสียของทฤษฎีระบบราชการ เช่นหน่วยราชการอาจใช้กฏเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ขององค์การเองแทนที่จะค านึงถึง ข้าราชการหรือประชาชนผู้มาติดต่อองค์การจะปฏิบัติงาน
เพ่ือผลได้ขององค์การ หลักสายการบังคับ บัญชามักจะขัดกับหลักความรู้เฉพาะอย่างระบบราชการมัก
ปฏิบัติงานได้ดีในยามบ้านเมืองมีความปกติสุขแต่จะประสบความล้มเหลวในเวลาที่มีวิกฤติการณ์ ทฤษฎี
ระบบราชการสนใจเฉพาะปัจจัยภายในองค์การเท่านั้น ไม่ได้สนใจปัจจัยภายนอกว่าจะมีผลกระทบ
กระเทือนต่อการบริหารหรือไม่ 

 

๒.๒.๑ โครงสร้างการบริหารงงานเทศบาล 

เทศบาล แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
โครงสร้างของเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบเทศบาลเพ่ือให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยดังจะได้
กล่าวถึงพัฒนาการของโครงสร้างของเทศบาล ดังนี้ 

๑. โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี 
ส าหรับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงสร้าง

ในรูปแบบสภา กับคณะเทศมนตรี กล่าวคือ มีการแยกฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน แต่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรี) มาจาการเลือก
ของสภาเทศบาล ท าให้นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีท าหน้าที่ในสองสถานะ คือ สถานะของฝ่าย
บริหารและสถานะของสมาชิกสภาเทศบาล อีกท้ังได้ก าหนดสถานะของนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าใน
การบริหารงานของเทศบาล โดยมีเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย๔๘ ฝ่ายบริหารของเทศบาลในรูปแบบคณะ
เทศมนตรีจะประกอบด้วย นายกเทศมนตรีจ านวน ๑ คน และเทศมนตรีจ านวนหนึ่ง คือ เทศบาล
ต าบล ๒ คน เทศบาลเมือง ๒-๓ คน เทศบาลนคร ๔ คน๔๙ ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีจะต้อง

                                                           

๔๘ มรุต วันทนากร, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย เร่ือง เทศบาล , (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๒๕. 

๔๙ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษ, 
๒๕๔๓), หน้า ๓๓. 



๔๙ 
 

เป็นสมาชิกสภาเทศบาล (เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) จากนั้นสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเลือก
กันเองภายในกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล เป็นการแต่งตั้งมาจากความเห็นชอบจากสภาเทศบาล จึง
อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “คณะเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชน” คณะเทศมนตรี
จะท าหน้าที่ในการบริหารกิจการของเทศบาล ตามที่กฎหมายก าหนดส่วนสภาเทศบาลท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ จะประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขต
เทศบาล อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี จ านวนของสมาชิกสภาเทศบาลจะขึ้นอยู่กับประเภทของ
เทศบาล คือ 

เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑๒ คนเทศบาลเมือง มีสมาชิกสภา
เทศบาลจ านวน ๑๘ คน 

เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๒๔ คน 
สภาเทศบาลจะต้องเลือกประธานสภาเทศบาล ๑ คน รองประธานสภาเทศบาล ๑ คน 

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภา  มีหน้าที่
ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับ
บัญชา รักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอกสภาเทศบาลท าหน้าที่ในการเลือกฝ่าย
บริหาร และในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารด้วย และท าหน้าที่
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเทศบาลเพื่อออกเป็นเทศบัญญัติเทศบาลบังคับใช้ต่อไป 

สภาเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีนั้น มีอ านาจค่อนข้างมากโดยเฉพาะในประเด็น
เรื่องการพิจารณารับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีซึ่งหากสภา
เทศบาลไม่รับหลักการแล้ว โอกาสที่คณะเทศมนตรีทั้งคณะจะต้องพ้นออกจากต าแหน่งก็มีสูง๕๐

นอกจากนี้การด ารงอยู่ของฝ่ายบริหารก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายสภาด้วยเช่นกัน 
สรุปได้ว่า การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล  ซึ่ง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มีเจตนารมในการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นช่วยแบ่งเบารัฐบาลกลาง โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในภาระกิจหรือกิจกรรมที่ก าหนดตามกฎหมาย นอกจากหน้าที่ที่เทศบาลต้องจัดท า
และหน้าที่ที่อาจจัดท าตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลแล้ว ต่อมาเมื่อรัฐบาลประกาศ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นคิดเองบริหารงบประมาณเอง ตรวจสอบ
ประเมินผลเองการบริหารองค์การบริหารท้องถิ่น ยังมีบทบาทอีกมากมาย ที่ผู้น าองค์กรจะต้องปฏิบัติงาน
ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือการท างานในฐานะต้นแบบแห่งความส าเร็จ ผู้น าการบริหารไว้มีหลายประการ
คือ ๑) เข้าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง ๒) รู้จักการครองตนที่เหมาะสม ๓) สามารถสร้างทีมงาน

                                                           

๕๐ มรุต  วันทนากร, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย เร่ือง เทศบาล, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 



๕๐ 
 

ได้ ๔) มีความเป็นผู้น าขององค์การสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงประสานงานข้ามหน่วยงานและสร้าง
เครือข่ายในการท างานได้ ๕) มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดนอกกรอบและสามารถสื่อสารท าความเข้าใจให้เกิดการ
ยอมรับได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๖) มีทักษะทางการเมือง ๗) มีคุณธรรมจริยธรรม ๘) 
เข้าใจในขั้นตอน/กระบวนการนโยบายผลักดันได้ และ ๙) สามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายอันพึงประสงค์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี 
 
๒. โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี 
เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี มีโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายสภา

เทศบาล และฝ่ายบริหาร กล่าวคือ นายกเทศมนตรีท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนในเขตเทศบาล อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ เมื่อ
ได้ด ารงต าแหน่ง ๒ วาระติดต่อกัน จะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้น ๔ ปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง ด้วย

โครงสร้างเทศบาล 

แต่งตั้งจากความเห็นชอบของสภาเทศบาล 

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาขน 

นายกเทศมนตรี 
จ านวน ๑ คน 

เทศมนตรี

จ านวน ๒-๔ คน 

สภาเทศบาล 

จ านวนสมาชกิ 

• เทศบาลต าบล ๑๒ คน 

• เทศบาลเมือง ๒๘ คน 

• เทศบาลนคร ๒๔ คน 

ส่วนราชการของเทศบาล 

• ส านักปลัดเทศบาล 

• กอง/ส่วนต่างๆ  
(พนักงานและลูกจ้าง) 

คณะเทศมนตรี 



๕๑ 
 

เหตุผลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้นมาจากการเคลื่อนไหวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จนท าให้ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งมี
สาระส าคัญ คือ เทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่หมดวาระหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้สามารถ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนได้เลย ส่วนเทศบาลต าบลต้องรอไปจน พ.ศ.๒๕๕๐ จึง
สามารถเลือกตั้งโดยตรงได้๕๑ โดยเทศบาลแห่งแรกที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน คือ 
เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

นายกเทศมนตรีมีอ านาจในการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้ช่วยในการบริหารด าเนินงานของเทศบาล อีกทั้งยังสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีขึ้นเป็นทีมบริหารได้ ซึ่งจ านวนของรองนายกเทศมนตรีขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล คือ 

เทศบาลต าบลให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน ๒ คน ที่ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ คน 

เทศบาลเมืองให้แต่งตั้ งรองนายกเทศมนตรีไม่ เกิน ๓ คน ที่ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีรวมกันแล้วไม่เกิน ๓ คน 

เทศบาลนครให้แต่งตั้ งรองนายกเทศมนตรีไม่ เกิน ๔ คน ที่ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีรวมกันแล้วไม่เกิน ๕ คน 

ส่วนสภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ โดยสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาล อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี จ านวนของสมาชิกสภา
เทศบาลจะขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล โดยเทศบาลต าบลมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑๒ คน 
เทศบาลเมืองมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑๘ คน และเทศบาลนครมีสมาชิกสภาเทศบาล
จ านวน ๒๔ คน สภาเทศบาลจะต้องเลือกประธานสภาเทศบาล ๑ คน รองประธานสภาเทศบาล ๑ 
คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเทศบาล เป็นไปด้วยความห่างเหินเมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลใน
รูปแบบคณะเทศมนตรี คือ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และ
รองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี๕๒ โดยเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีนั้น
มีการแบ่งแยกฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลออกจากกันอย่างชัดเจน และต่างมีสถานะเพียงสถานะ
เดียวคือ ถ้าไม่เป็นฝ่ายบริหารก็ต้องเป็นฝ่ายสภาเทศบาล 

                                                           

๕๑ อลงกรณ์  อรรคแสง, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย เร่ือง การจัดรูปแบบและโครงสร้าง
ภายใน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๘๙. 

๕๒ มรุต  วันทนากร, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย เร่ือง เทศบาล, หน้า ๒๘. 



๕๒ 
 

ส าหรับสาระส าคัญของการบริหารระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลส าหรับ
เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากรูปแบบคณะเทศมนตรี คือ 

๑. นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ไม่ใช่ฝ่ายสภาเทศบาลเป็นผู้เลือก 
๒. การด ารงอยู่ของนายกเทศมนตรีไม่ข้ึนอยู่กับสภาเทศบาล 
๓ ในกรณีการรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของเทศบาล ถ้าร่างเทศบัญญัติตกไปจากฝ่ายสภานั้น ไม่มีผลต่อฝ่ายบริหารในการออกจาก
ต าแหน่งหรือยุบสภาเทศบาล แต่ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีที่แล้วไปพลางก่อนและให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรีเป็นรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันนี้ โดยเทศบาลทุกประเภท
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประขาชนเท่านั้น เพ่ือเป็น
การสนับสนุนให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในท้องถิ่น และเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารของฝ่าย
บริหาร และเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารของเทศบาลมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงจากประชาชน 

• เทศบาลนคร   มีจ านวนสมาชิกสภา 
เทศบาล  ๒๔  คน 

• เทศบาลเมือง มีจ านวนสมาชิกสภา 
เทศบาล ๑๘ คน 

• เทศบาลต าบล มีจ านวนสมาชิกสภา 
เทศบาล ๑๒ คน 

 
รองประธานสภาเทศบาล ๑ คน 

นายกเทศมนตรี 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ของประชาชนชน 

ประธานสภาเทศบาล ๑ คน 

รองนายกเทศมนตร ี

• เทศบาลนคร แต่งตั้งได้ ๔ คน 

• เทศบาลเมือง แต่งตั้งได้ ๓ คน 

• เทศบาลต าบล แต่งตั้งได้ ๒ คน 

โครงสร้างของเทศบาลนคร เมือง ต าบล 

ที่ปรึกษาแบะเลขานุการนายกเทศมนตร ี

• เทศบาลนคร แต่งตั้งรวมกันได้ ๕ คน 

• เทศบาลเมือง แต่งตั้งรวมกันได้ ๓ คน 

• เทศบาลต าบล  แต่งตั้งรวมกันได้ ๒ คน 

ส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาล 



๕๓ 
 

โครงสร้างภายในเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดเรื่อง

โครงสร้างภายในองค์กรของเทศบาลไว้อย่างกว้างๆ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการกลาง
เทศบาล (ก.ท.) ยังได้ประกาศก าหนดการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการในเทศบาลให้เทศบาลมีการแบ่ง
ส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๒. กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งประกอบด้วย 

๒.๑ ส่วนราชการที่เป็นส านักหรือกอง 
การคลัง การช่าง 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การศึกษา 
วิชาการและแผนงาน การประปา 
การแพทย ์ การช่างสุขาภิบาล 
สวัสดิการสังคม  

๒.๒.หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นอกจากนี้ในประกาศดังกล่าว ยังได้ก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วน

ราชการไว้เพ่ิมเติม ดังนี้  
๑. เทศบาลอาจเปลี่ยนแปลงส่วนราชการต่าง ๆ (ที่เป็นส านักหรือกอง) ได้ตามความ

จ าเป็นและเหมาะสมของเทศบาล ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกลางเทศบาลก าหนด (ก.กลาง เทศบาล) 

๒. ส านักงานปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่มีได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 

๓. ส านัก กอง หรือส่วนราชการให้มีหน้าที่ตามที่ เทศบาลก าหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 

๔. การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักปลัด ส านัก กอง หรือส่วนราชการให้ก าหนดเป็น
ประกาศเทศบาล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาล (ก.ท.จ.) 

๕. การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือยุบส่วนราชการ ให้เทศบาลพิจารณาเสนอ
ความเห็นและพิจารณาอัตราก าลัง การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกันแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 
 



๕๔ 
 

๒.๒.๒ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลได้ก าหนดไว้อย่างกว้างขวาง โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น ๒ 
ประเภทได้แก่ “หน้าที่ที่เทศบาลจ าต้องกระท า”และ“กิจการที่ไม่บังคับให้ต้องท าแต่สามารถจัดท าได้
ตามก าลังของตน” โดยพิจารณาจากความจ าเป็นของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งอ านาจหน้าที่ที่เทศบาล
สามารถน ามาบริหารพัฒนาท้องถิ่นได้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยก าหนดให้เทศบาลแต่ละประเภท 
ทั้งเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร มีอ านาจในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย และในการบริหารงานท้องถิ่นของตนเองนั้น เทศบาลสามารถมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนด๕๓  

เทศบาลมีหน้าที่โดยสรุปตามมาตรา ๕๐, ๕๓ และ ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ ดังนี้ 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
นอกจากหน้าที่ที่ต้องจัดท าข้างต้นแล้ว เทศบาลยังมีกิจการที่อาจจัดท าได้ ตามมาตรา 

๕๑, ๕๔, ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เช่น 
๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
๑๒) เทศพาณิชย์ 

                                                           

๕๓ โกวิทย์  พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๔๘), หน้า ๓๓๒-๓๓๓. 



๕๕ 
 

นอกจากหน้าที่ที่ เทศบาลต้องจัดท าและหน้าที่ที่อาจจัดท าตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาลแล้ว ต่อมาเมื่อรัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติแผน และขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมเติม ตามมาตรา ๑๖ เช่น 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ 
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕) การสาธารณูปการ 
๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙) การจัดการศึกษา 
๑๐) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๑๑)  การผังเมือง 
๑๒)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๑๓)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
๑๔) การควบคุมอาคาร 
๑๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๖)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
กฎหมายแม่บทของเทศบาลทั้ง ๔ ฉบับ มีดังต่อไปนี้ 
๑.  พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ 
๒.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๑ 
๓.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ.๒๔๘๗ 
๔.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันรวม ๑๒ ครั้ง 
 

๒.๒.๓ องค์ประกอบของเทศบาล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ ก าหนดให้โครงสร้างเทศบาล
ประกอบด้วย สภาเทศบาลท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีท าหน้าที่



๕๖ 
 

ฝ่ายบริหาร ท าให้เทศบาลไทยมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงเป็นครั้งแรก กรณีเทศบาลต าบลให้
เลือกที่จะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีก็ได้แต่นับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้น
ไป ทุกเทศบาลต าบลจะต้องใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน ๑๒ คน มี เทศมนตรีไม่ เกิน ๒  คน และให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่ เกิน ๒ คน โดย
นายกเทศมนตรีอาจแต่จากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วย
สมาชิกจ านวน ๑๘ คน มีเทศมนตรีไม่เกิน ๓ คน และมีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน ๓ คน สภา
เทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๔ คน มีเทศมนตรีไม่เกิน ๔ คน และมีรองนายก 
เทศมนตรีไม่เกิน ๔ คน ต่อมาพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้เทศบาล
ทุกแห่งในประเทศต้องมีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ท าให้ทั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี สภา
เทศบาลมีประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล สามารถแสดงแผนภูมิโครงสร้างของเทศบาล๕๔ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่น
ใดข้ึนเป็นเทศบาลไว้ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. จ านวนและความหนาแน่นของประชากรในท้องถิ่นนั้น 
๒. ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่

กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการของท้องถิ่น 
๓. ความส าคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะ

สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด 
จากหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมี

ทั้งหมด ๓ ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล ซึ่งเทศบาลแต่ละประเภทจะมี
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง๕๕  ดังนี้ 

๑. เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลต าบล
ไว้อย่างกว้าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า ๑๒ ล้านบาท  
๑.๒ มีประชากรตั้งแต่ ๗,๐๐๐ คนข้ึนไป 
๑.๓ ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 

                                                           

๕๔ โกวิทย์  พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘), 

หน้า ๒๑๕–๒๑๘. 

๕๕ โกวิทย์  พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย. (กรุงเทพมหานคร: วญิญูชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๗. 



๕๗ 
 

๑.๔ ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น 
๒.เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 
๒.๑ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึง

หลักเกณฑ์อ่ืนประกอบ 
๒.๒ ส่วนท้องที่ที่มิใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ต้องประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑)  เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คนขั้นไป 
๒)  ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 
๓) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามกฎหมายก าหนดไว้ 
๔) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
๓. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 
๓.๑ เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนข้ึนไป 
๓.๒ ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 
๓.๓ มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
๓.๔ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร 
การยกฐานะของเทศบาลขึ้นอยู่กับรายได้และประชากรเป็นหลัก ในพระราชบัญญัติการ

จัดตั้งเทศบาลมิได้ก าหนดว่าการยกฐานะเทศบาลต้องท าตามล าดับ กล่าวคือ เทศบาลต าบลอาจยก
ฐานะข้ามไปเป็นเทศบาลนครได้เลย หากปรากฏว่าพ้ืนที่นั้นๆ เข้าข่ายกฎเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล
นคร๕๖  

๒.๒.๔ การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล๕๗ 
การด าเนินงานเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนมากสามารถให้บริการเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอยได้มากกว่าเดิม ท าให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่
ถูกสุขลักษณะอยู่มากตกค้าง และยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ แม้จะมีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ ในหลายพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน

                                                           

๕๖ กีรติพงศ์  แนวมาลี, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่นส าหรับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๕. 

๕๗ การก าจัดขยะมูลฝอย , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html  
[๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑].    

 

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html


๕๘ 
 

งบประมาณ และยังมีท้องถิ่นหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะ
ตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ และบางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ 

ทั้งนี้ เหตุเพราะจากการท าโครงการที่ผ่านมามักไม่ได้ค านึงถึ งการเตรียมพร้อมที่จะ
ด าเนินงานดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรและองค์กรบริหารจัดการที่
ชัดเจน นอกจากนี้การด าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้มีสถานที่ก าจัดมูล
ฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนาดต่าง ๆ กันกระจายทั่วไป ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลท าให้การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ ากัดและไม่
ต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยในหลาย ๆ พ้ืนที่ของ
ประเทศ ได้ข้อสรุปว่า รูปแบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะมูล
ฝอยที่จะแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็นการมุ่งเน้นให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันน าขยะมูลฝอยมา
ก าจัดร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว และเพ่ือเป็นการลดภาระของรัฐบาลด้าน
การลงทุนและการบริหารจัดการ อีกทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมลงทุนและด าเนินการ 
โดยรูปแบบการลงทุนและด าเนินการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยอาจท าได้หลายวิธี อาทิ เอกชนเป็นผู้ลงทุน
และด าเนินการเองทั้งหมด รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน รัฐลงทุนการก่อสร้างระบบและให้เอกชน
ด าเนินการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินงานและการจัดสรร
งบประมาณโดยใช้รูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน
โอกาสต่อไป และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ของชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และยังประหยัดงบประมาณ บุคลากร พ้ืนที่ในการท าจัด
ขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขนามัยของประชาชน 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรคู่มือส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนี้ จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาระบบการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรตั้งแต่ระบบการ
เก็บรวบรวม การคัดแยก การน ากลับไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย แนวทางของ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยรูปแบบศูนย์ก าจัดรวมนั้น ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
พิจารณารูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อด าเนินการจัดการในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบโดยเริ่มจากการส ารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่ าง ๆ และการ
คาดการณ์ในอนาคต ตลอดจนสัดส่วนหรือลักษณะองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางด้านกายภาพ เคมี
และอ่ืน ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้ น าไปใช้ในการวางแผนและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถ



๕๙ 
 

รับได้ในระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกการเก็บรวบรวม การขนส่ง การน าไปใช้ประโยชน์และ
การก าจัด โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม รวมทั้งการคัดเลือกพ้ืนที่ รูปแบบของการบริหาร
จัดการ และการมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการรณรงค์และน าระบบการน าวัสดุกลับคืน
มาใช้ให้มากข้ึน พร้อมทั้งพิจารณาค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ตลอดอายุโครงการ  

 

๒.๓ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
ในทางพระพุทธศาสนา “อปริหานิยธรรมนั้นหมายถึงธรรมที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่

ท าให้องค์กรและสังคมนั้นๆเสื่อมทรามลง คือมีแต่ความเจริญถ่ายเดียว”๕๘  คือธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม ธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม หรือหลักปฏิบัติที่น าความสุข
ความเจริญมาสู่หมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่เน้นความสามัคคีของหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เป็นหลักธรรมแนวปฏิบัติที่องค์พระสัมมาสัมพทธเจ้าตรัสในตอน
ที่วัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์แห่งแคว้นมคธมาขอเข้าเฝ้าและกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคถึง
พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร๕๙  และพระพุทธองค์ทรงได้ตรัสถึงหลักอป
ริหานิยธรรม คือ ข้อปฏิบัติหรือธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อมเพ่ือเป็นข้อปฏิบัติ ทั้งส าหรับ
คฤหัสถ์และส าหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยตรัสสั่งสอนเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี และตรัส
สั่งสอนเหล่าภิกษุที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  

อปริหานิยธรรม 7 ประการ สรุปดังนี้ 
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์   
๒) พร้อมเพรียงในการประชุม 

๓) ไม่บัญญัติสิ่งใหม่ ๆ ตามอ าเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะวางไว้  
๔) เคารพนับถือผู้มีอาวุโส และรับฟังค าแนะน าจากท่าน  

๕) ไม่ข่มเหงหรือล่วงเกินสตรี ในสกุล 

๖) เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพต่าง ๆ 

๗) ให้ความคุ้มครองพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและนักบวชอ่ืน ๆ ให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย 
 

                                                           

๕๘ อุดร จันทวัน, “พระพุทธศาสนากับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”, สารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๗. 

๕๙ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 



๖๐ 
 

๑. หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ หมายถึง การประชุมพบปะปรึกษาหารือกันในกิจการงาน
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ หรือคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ
ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้อง ทั้งที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 

การประชุมกันบ่อยๆ คุยกันบ่อย ๆ นั้น เป็นการระดมความคิด ระดมมันสมอง รวมถึง
ความสามารถท่ีทุกคนมีนั้น แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหมู่คณะ
ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ เช่น ในสถานที่ท างาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้ง 
งานก็จะราบรื่น หากมีข้อผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น  และในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มี
อะไรพูดก็ปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ่น  

สรุป หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์นั้น หมายรวมไปถึง การพบปะ สนทนา การรับประทาน
อาหารการเล่นกีฬา เป็นการท ากิจกรรมกลุ่มย่อยด้วยกัน เป็นต้น และการประชุมนั้น สมาชิกทุกคน
จะต้องมีสติก ากับเพ่ือควบคุมอารมณ์ให้ได้อยู่ตลอดเวลามิเช่นนั้นแล้วการประชุมก็จะไม่ประโยชน์แต่
ประการใด 

๒. พร้อมเพรียงในการประชุม หมายถึงการมาประชุม เลิกประชุม และท าภารกิจอ่ืนๆ 
ให้พร้อมเพรียงกัน พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม เข้าประชุม และท ากิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติ
ที่ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพ่ือสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการแคลงใจกัน 
ต้องท าให้ความส าคัญในการประชุมการท ากิจต่างๆ ตามมติที่ประชุม เป็นการเสียสละ การยอมรับ 
อดทนอดกลั้น และที่ส าคัญคือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด หาก
ไม่เชื่อใจกันแล้ว ก็จะท าให้ไม่แบ่งงานกัน เกิดการหลงตนเอง ใจไม่กว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้คนอ่ืนๆ 
ท าผิดพลาดเพ่ือการเรียนรู้ การจัดท าเอกสาร และก าหนดมาตราฐานต่างๆ ในการท างาน ก็เป็นการ
วางระบบให้ท างานอย่างพร้อมเพรียงกันได้อย่างหนึ่ง 

 สรุป การเริ่มและเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนั้นไม่ใช่กระท าได้ง่ายๆ เป็นตัววัดว่า
คนในทีมมีความพร้อมเพรียงกันหรือไม่แค่ไหน การตรงต่อเวลาเป็นการเสียสละ เป็นการแสดงน้ าใจให้
ซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน ท าให้ความส าคัญของค าว่าทีมนั้น มีค่ามาก 

๓. ไม่บัญญัติสิ่งใหม่ ๆ ตามอ าเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะวางไว้ หมายถึง ไม่
บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วนั้น ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชุมชนครั้ง
โบราณ หมายถึง ไม่บัญญัติสิ่งใหม่ๆขึ้นมา หรือล้มเลิกบัญญัติเดิม ตามอ าเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่
หมู่คณะวางไว้ จะต้องถือปฏิบัติมั่นตามหลักการเดิมของหมู่คณะท าตามกฎระเบียบ ตามกติกา
ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ของหมู่คณะ เพ่ือความเสมอภาคกัน อันเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการ
บริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพได้ ไม่เล่นนอกกฎนอกกติกาเพราะจะกลายเป็นกติกาส่วนตัวที่ไม่ตรง
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กับกติกาของคนอ่ืน ซึ่งจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาภายหลัง ตัวอย่าง เช่น นักเรียนจะต้องแต่ง
เครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้ 

สรุป ไม่บัญญัติสิ่งใหม่ ๆ ตามอ าเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะวางไว้นั้น เป็นการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนรองรับ ฯลฯ คือการบัญญัติดังนั้น ทุกคนในทีมจะต้อง
ท าตามอย่างเคร่งครัด ไม่ล้มเลิก เพ่ิมถอน ตามอ าเภอใจ 

๔. เคารพนับถือผู้มีอาวุโส และรับฟังค าแนะน าจากท่าน หมายถึง การให้ความเคารพ
และรับฟังความคิดเห็นค าแนะน าของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์มายาวนาน ดังนั้นเราต้องให้
ความเคารพนับถือ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์มามาก และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม เราควรต้องเคารพนับ
ถือผู้เป็นประธาน และการเคารพผู้บริหารหมู่คณะ ถ้าเราให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟังผู้น า หมู่
คณะสังคมก็จะไม่วุ่นวาย เช่น ถ้าลูกเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะเป็นคนดีได้ ไม่เกะกะเกเรก่อความเดือดร้อน
ให้กับครอบครัวและสังคม       

สรุป เคารพนับถือผู้มีอาวุโส และรับฟังค าแนะน าจากท่าน เป็นจุดตั้งต้นของการน าทีม 
อยู่ที่ผู้น าในองค์กร ว่ามีคุณธรรม ควรคู่แก่การเคารพนับถือกราบไหว้ได้หรือไม่ น่าฟังและท าตามแค่
ไหน บางองค์กร ผู้ใหญ่ท าตัวไม่น่าเคารพนับถือ ไม่น่ากราบไหว้ ชอบเล่นการพนัน มีนิสัยเจ้าชู้ เห็นแก่
ตัว ขาดศีลธรรม คดโกง ไร้จริยธรรม ก็ยากที่จะสร้างบรรยากาศในการท างานให้เป็นทีมที่ดีได้ 

๕. ไม่ข่มเหงหรือล่วงเกินสตรี ในสกุล หมายถึง ให้เกียรติและคุ้มครองสตรีและกุมารี
ทั้งหลาย หมายถึง ให้เกียรติและคุ้มครองสตรีและกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดี มิให้ถูกล่วงเกินข่มเหงรังแก
หรือถูกฉุดคร่าขืนใจ สตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศที่อ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติ ให้การยกย่อง และ
ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก ถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืนมาก ๆ ความเสื่อม
ย่อมจะเกิดกับสังคมนั้น        

สรุป ไม่ข่มเหงหรือล่วงเกินสตรี ในสกุลนั้น เป็นการท าร้าย การกดขี่ทางเพศ การท าผิด
ในลูกเมียผู้ อ่ืน การท าลามกอนาจารย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมเสียในองค์กร เพราะท าให้เกิดความ
หวาดระแวง และขาดความปลอดภัยในคู่ครอง และในที่นี้ยังรวมไปถึง การไม่รับฟังความเห็นของเพศ
หญิงด้วย  

๖. เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพต่าง ๆ หมายถึง ให้การ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาและปกป้องรักษาปูชนีย สถานที่ส าคัญของชุมชนนั้นๆ โดยทั่วถึงกัน
ทั้งหมด เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนความทรงจ า เป็นศูนย์รวมใจของหมู่ชน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เร้า
ให้ท าดี และไม่บั่นทอนผลประโยชน์ที่เคยอุปถัมภ์บ ารุงเจดีย์หรือปูชนียสถานเหล่านั้นไม่ละเลย
พิธีกรรมต่างๆ เคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์ เหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงาม เป็นการแสดงถึงความ
เป็นผู้มีนิสัยดี  ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ รักสันติภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติท าความดีโดยไม่ประมาท การที่
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สมาชิกของสังคมเป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี และเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี       

สรุป เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพต่างๆ นั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ขององค์กรนั้น บางองค์กรเคารพบูชาอนุสาวรีย์บุคคลส าคัญหรือบรรพบุรุษ หรือผู้มีพระคุณ ขอให้หา
ศูนย์รวมจิตใจในองค์กรนั้นๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ปูชนียวัตถุ ปูชนียบุคคล เจดีย์อนุสาวรีย์ หรือรูป
เคารพต่างๆ หรือพระพุทธรูปต่างๆ ก็จะท าให้สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหรือองค์กรนั้น 
ๆ เพื่อสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกันได้ไม่ยาก 

๗. ให้ความคุ้มครองพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและนักบวชอ่ืน ๆ ให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย 
หมายถึง จัดการให้ คุ้มครอง บ ารุง อันเป็นไปโดยชอบธรรมแก่บรรพชิต ผู้ทรงศีล ทรงธรรมอันบริสุทธิ์ ซึ่ง
เป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชนเต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก      
รวมถึงตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็น
ก าลังพันาหมู่คณะของตน ไม่มีการขัดแข้งขัดขา เลื่อยขาเก้าอ้ีกัน เป็นต้น  การทะนุบ ารุงคุ้มครอง
บรรพชิตนั้น ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปนั้นสามารถท าได้โดย การท าบุญด้วยปัจจัย 
๔ แด่ท่านเป็นประจ า เป็นต้น       

สรุป ให้ความคุ้มครองพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและนักบวชอ่ืนๆ เพราะว่าพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของพระรัตนตรัย ท่านเป็นบัณฑิต เป็นผู้ชี้ทางนิพพาน การดูแลต้อนรับ การฟังค าสั่งสอนของท่าน ย่อมได้
ประโยชน์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม พ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมก็เช่นเดียวกัน 

 

๒.๔ ข้อมูลบริบทพื้นที่วิจัยของต าบลทุ่งหลวง 
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด๖๐ ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๗  

โดยได้แยกออกจากต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้แบ่งพ้ืนที่ของต าบลทุ่งหลวงตั้งเป็น
ต าบลทุ่งกุลา ท าให้ปัจจุบันต าบลทุ่งหลวงมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน สภาพโดยทั่วไป
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่าง
จากอ าเภอประมาณ ๒๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร  
อยู่ห่างจากกรุงเทฑมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๕๐๐ กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เนื้อที่ประมาณ ๑๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๘,๗๕๐ ไร่  

                                                           

๖๐ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลต าบลทุ่งหลวง
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ๒๕๕๙, หน้า ๑-๙. (อัดส าเนา) 



๖๓ 
 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ด้านทิศใต้มีแม่น้ าพลับพลา
ไหลผ่าน หน้าแล้งส่วนใหญ่เกษตรกรจะท านาปรังได้แต่ไม่มากนักเนื่องจากขาดน้ าท าการเกษตร ส าหรับ
ทางทิศเหนือจะเป็นที่ราบซึ่งจะขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่ท าการเกษตรเฉพาะ
ข้าวมะลิ ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะอากาศร้อน แล้งแห้ง ลักษณะภูมิอากาศในอยู่ในภูมิอากาศแบบ
มรสุม ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้แหล่งน้ า จากล าน้ าพลับพลาสายหลักซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติและมี
การใช้น้ าจากแหล่งน้ าอ่ืน เช่น บึง หนอง ซึ่งมีจ านวน ๑๕ แห่ง นอกจากนี้ยังใช้น้ าจากแหล่งน้ าอ่ืนที่สร้าง
ขึ้นอีก คือ ฝ่าย จ านวน ๔ แห่ง ลักษณะของไม้ ป่าไม้จะเป็นลักษณะป่าไม้ที่เกิดขึ้นใหม่ คือ ป่ายูค่าลิปตัส 
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เมื่อถึงเวลาก็ตัดขายไม่มีป่าไม้ดังเดิม คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากจะ
เป็นคุณภาพการปลูกข้าวหอมมะลิ จุดเด่นของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล สภาพทางสังคมการศึกษา 
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีประชากรทั้งสิ้น ๗,๙๗๓ คน แยกเป็นชาย ๔,๐๒๓ คน แยกเป็นหญิง ๓,๙๕๐ 
คน มี ๒,๙๕๐  

สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสระโพนทอง มีบุคลากรด้นสาธารณสุข จ านวน ๔ คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านตาหยวก มีบุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน ๖ คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตา
หยวก มีบุคลากรด้านทันตสุขภาพด้วย มีประชากร ทั้งสิ้น ๗,๙๗๓ คน แยกเป็น ชาย ๔,๐๒๓ คน แยก
เป็น หญิง ๓,๙๕๐ คน มี ๒,๐๗๘ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมี
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งต าบลและเลี้ยงสัตว์ 

 

                                               โครงสร้างและการจัดองค์การ 
 

 
              แผนภาพที่ ๒.๔ โครงสร้างองค์กรของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 



๖๔ 
 

 
                         แผนภาพที่ ๒.๕  โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
                     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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วิสัยในการพัฒนาท้องถิ่น  
“เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ มีความพร้อมด้านบริการ ประสานงานกับชุมชน ลดกลไก

ภาครัฐสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา” 

พันธกิจ (MISSION) 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๒. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร 

๓. ส่งเสริมการศึกษาประชาคม อนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลต าบลทุ่งหลวง) 
๑. การด าเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางระบายน้ า 

-  ขยายเขตไฟฟ้า  ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 

-  จัดให้มีสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปโภค 

๒. การด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

-  ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพของประชาชน 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

๓.  การด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม 

-  ส่งเสริมด้านการกีฬา/จัดการศึกษา 

-  ป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนน 

-  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  แก่คนยากจน  คนพิการ  เด็ก  ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ 

-  ป้องกันและรณรงค์ปัญหายาเสพติด 

-  ส่งเสริมการลงทุน 

๔.  ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 

-  จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาล 

-  จัดบริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

-  ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาคของประชาชน 

๕.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
-  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจฃ 
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๖.  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 

-  ขุดลอกล าห้วย  หนอง  ล าคลอง และล าพลับพลาตลอดจนแหล่งน้ าสาธารณะของแต่ละ
หมู่บ้าน 

๗.  การพัฒนาวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

-  ส่งเสริม รักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
๑. มีโครงสร้างที่เพียงพอ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  
๓ . ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยิ่งยืนและมีจิตส านึกในการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง 
๔ . ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดี ในด้านสิ ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย  มีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนน่ าอยู่ 
๕ .ประชาชนมีความพึ่งพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด ในระบบการบริหาร

การจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการก าจัดมูล

ฝอยทั้ง ๔ ด้าน คือ 
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ  
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยไว้หลายท่าน 
ดังนี้ 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร)๖๑ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัด

                                                           

๖๑ พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
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นครปฐม” พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน
คลองใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง ๔ 
ด้าน โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม
ไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนระยะเวลาการอาศัยอยู่ใน
ชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ 

พวงทอง โยธาใหญ่  ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่"  พบว่า การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ 
แต่มีองค์การ บริหารส่วนต าบลบางส่วนยังปฏิบัติไม่ครอบกระบวนการตามที่ระเบียบก าหนด 
โดยเฉพาะในเรื่องการ จัดท าแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล่องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบล ๕ ปีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องของระเบียบเท่าที่ควร ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๔๕ การศึกษาครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสองระดับไม่มีความ แตกต่างกันในทุกประเด็นทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจการมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมใน
การพยายามประเมินผล๖๒       

พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (ล้อประโคน)  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการน้ าเสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า การมีส่วนร่วมของ
                                                                                                                                                                      

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖), 
หน้า ก-ข. 

๖๒ ปิยะ  ประทีปรักมณี, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร", ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ , (ภาควิชาสังคมและ
มานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖) , หน้า ก-ข. 



๖๘ 
 

ประชาชนในการจัดการน้ าเสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า
เสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา 
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าประชาชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า เสีย
ของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน๖๓ 

ปิยะ ประทีปรักมณี ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร" พบว่า ๑) กลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษามีระดับการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับต่ า ๒) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน คือ สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกกลุ่ม และการคาดหวังผลประโยชน์ ส่วนปัจจัย
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรสระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน อาชีพ รายได้และ พ้ืนที่ถือครอง ๓) ปัญหาส าคัญที่มี
ผล ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ การให้ความร่วมมือ ของประชาชน ผู้น า
ชุมชนข้าวสารและการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนจากภาครัฐ๖๔ 

พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (สินคง) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” พบว่า ๑) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ต าบลท่าโพธิ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๒.๙๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีเพียงด้านการติดตามผล และประเมินผลที่อยู่ในระดับน้อยกว่า

ด้านอ่ืน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (x̅ = ๓.๐๙) 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (x̅ = ๓.๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x̅ = ๒.๙๖) และด้าน

การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล (x̅ = ๒.๙๒) ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ

                                                           

๖๓  พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (ล้อประโคน), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า
เสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี”, ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 

๖๔ ปิยะ ประทีปรักมณี, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายทะเลบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร", ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ , (ภาควิชาสังคมและ
มานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ก-ข. 



๖๙ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ๓)๖๕ 

มนูญ หวันหยี ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าชุมชน การมีผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีผลต่อการยอมรับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย” พบว่า 
ผู้น าชุมชนมีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้ยอมรับทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืน
ทุ่มเทท างานให้กับชุมชน ผู้น าที่มีคุณธรรม และมีประสบการณ์ชีวิตมาก จะได้รับการยอมรับจากคน
ในชุมชนมาก ซึ่งผู้น าชุมชนรอบโครงการช่วงก่อสร้างมีบทบาทที่คนในชุมชนยอมรับมากที่สุด และ
ผู้น าชุมชนไม่ได้มีบทบาทในฐานะเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 
มากนัก อย่างไรก็ตามบทบาทผู้น าชุมชนมีผลทางอ้อมต่อการเสริมสร้างการยอมรับโครงการของชุมชน 
โดยเฉพาะในช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า คนในชุมชนสนใจและต้องการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทุกช่วงเวลาด าเนินงาน ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับ
ต่ าสุดนั้นต้องมีการสื่อสารทั้งสองทางโดยการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความห่วงใยของคนในชุมชนต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีโครงการ มาจัดตั้งในพ้ืนที่ของชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับที่
สูงสุดคือตัวแทนทุกกลุ่มในชุมชนมีอ านาจในการตัดสินใจและตรวจสอบทั้งหมด๖๖ 

พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน (ทายัง) ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ” พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๓.๒๔ เมื่อจ าแนกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี่ย 

                                                           

๖๕ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (สินคง), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) , หน้า ก-ข. 

๖๖ มนูญ หวันหยี, “บทบาทผู้น าชุมชนการมีผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐) , หน้า ก-ข. 



๗๐ 
 

ดังนี้ ด้านติดตามประเมินผล ๓.๒๗ ด้านการวางแผน ๓.๒๔ ด้านการบริหารด าเนินงาน ๓.๒๓ และ 
ด้านการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ๓.๒๑  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทั้ง ๔ ด้าน คือ 
ด้านการวางแผน ด้านการบริหารงาน ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทั้ง 
๔ ด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
ต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี  ด้านการบริหารงานด าเนินงาน แตกต่างกัน๖๗ 

สุวัฒน์ บุญลา  ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มประชาสังคม
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสรีอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี" พบว่า กลุ่มประชา
สังคมเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าแต่ในระดับการมีส่วน
ร่วมกลุ่ม ยังมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการรับรู้เป็นหลัก ยังไม่เข้าสู่การมีส่วนร่วมระดับเสนอความคิดเห็น  
อย่างชัดเจน ขั้นตอนการมีส่วนร่วมนั้นกลุ่มประชาสังคมเหว่ากลุ่ม ยังมีส่วนร่วมอยู่ในขั้นของการเสนอ
ปัญหาแต่ยังไม่เข้าไปร่วมในขั้นการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรง นอกเหนือจากขั้นการตัดสินใจ
และขั้นการติดตามประเมินผล ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมที่ส าคัญคือ 
การไม่ทราบถึงสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในกลุ่มประชาสังคม การมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
น้อย เนื่องจากปัญหาเวลาที่ต้องใช้ท ามาหากินของสมาชิกกลุ่มประชาสังคม และควรให้ความส าคัญ
กับการประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิการมีส่วนร่วม๖๘ 

นพวรรณ   ธีระพันธ์เจริญ และคณะ  ในงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” การศึกษาพบว่า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยมากเป็นอันดับแรก การก าจัดขยะมูลฝอย เป็น
การทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เยาวชนในโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชรมีการจัดท า

                                                           

๖๗
 พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน (ทายัง), "การมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธสาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) , หน้า ก-ข. 

๖๘ สุวัฒน์ บุญลา, "ทัศนะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มประชาสังคมศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การ บริหารส่วนต าบลบางเสรีอ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี" , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขานโยบาย
สาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕), หน้า ก-ข. 



๗๑ 
 

ธนาคารขยะมาระยะหนึ่ง จากระบวนการศึกษาท าให้ กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ปัญหาข้างต้นและร่วมกันสรุป 
วิเคราะห์ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
กว้างขวาง และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวชุมชนได้รับการช่วยเหลือจากเยาวชนในโรงเรียนเทศบาล
ชุมชนป้อมเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยจัดตั้งธนาคาร
ขยะรีไซเคิลของชุมชนขึ้นข้อเสนอแนะในการศึกษา ควรเน้นกระบวนการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม๖๙ 

ศิรินรักษ์ สังสหชาติ ในงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก” พบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของพประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัด

พิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๒.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  (x̅ =๓.๑๔) ด้านการมีส่วนร่วมคิด

พัฒนา (x̅ =๒.๙๐) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (x̅ =๒.๘๕) ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ  (x̅ =

๒.๘๔) และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล (x̅ =๒.๘๑) ผลการเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้๗๐ 

กาญจนา  ด าจุติ  ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น า
ชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความทันสมัยทางวัตถุ จึงน า
หลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อ

                                                           

๖๙ นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ และคณะ, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา, 
๒๕๕๐) , หน้า ก-ข. 

๗๐ ศิรินรักษ์ สังสหชาติ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วน
ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ก-ข. 



๗๒ 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ MBB. Model ที่สามารถประยุกต์ใช้โดยให้มีการร่วมประชุม (Meeting) 
โดยกรุงเทพมหานคร/ส านักงานเขต ให้การยอมรับ (Accept) และการให้ความส าคัญ (Importance) ผู้น า
ชุมชนได้ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้ข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน (Board) โดยการให้โอกาส (Opportunity) เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การน าเสนอความเห็น ปัญหา ความต้องการของชุมชน ให้ความส าคัญในการรับฟัง หาทาง
ป้องกัน แก้ไขปัญหาชุมชน และร่วมรักษาผลประโยชน์ (Benefits) โดยการให้ความรู้ (Knowledge) 
ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประเมินผลกิจกรรมของชุมชน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม หรือ
บุคคลที่มีคุณประโยชน์ มีภูมิรู้ในชุมชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง
และบริหารจัดการได้โดยชุมชน ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กรุงเทพมหานคร ๑) ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ๒) เพ่ิมงบประมาณ เช่น เบี้ยประชุม ๓) Website 
ชุมชน ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนอ่ืน ให้ความรู้ในการสื่อสาร หรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย๗๑  

ดวงพร แสงทอง  ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" พบว่า การเปิดรับข้าวสารเกี่ยวกับ
การ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจากสื่อแหล่งต่าง สื่อที่เปิดรับมากท่ีสุดและกระท าเป็น
ประจ า คือการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน เช่นเพ่ือนบ้าน ในขณะที่ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน การมีส่วนร่วมหากเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ร่วมคิดก าหนดความต้องการร่วมด าเนินการและร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ร่วม
ปฏิบัติ ตามและการประเมินผลตลอดจนการร่วมตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วม ของประชาชนจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลประชาชนที่มีอาชีพสถานภาพ ระดับการเปิดรับสื่อ 
และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกัน มีส่วนรวมใน
การ จัดท าแผนพัฒนาแตกต่างกัน๗๒ 

จ านง พายัพวัฒนวงษ์  ในงานวิจัยเรื่อง “ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมมากเป็น

                                                           

๗๑ กาญจนา  ด าจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 

๗๒ ดวงพร แสงทอง, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี", ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
ทั่วไป, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐) , หน้า ก-ข. 



๗๓ 
 

อันดับ ๑ รองลงมาด้านการปฏิบัติการ อันดับที่ ๓ คือ ด้านการรับผลประโยชน์ และอันดับสุดท้าย คือ
ด้านการตัดสินใจ  สาเหตุในการแก้ไขปัญหาขยะ คือ ๑. เทศบาลเมืองระนอง เป็นชุมชนในเขตเมืองที่มี
ความเจริญ มีผู้คนที่มาอาศัยอยู่หลากหลาย ประชาชนไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกันมากขาดความ
สามัคคี  ๒) ประชาชนต้องท างานเลี้ ยงครอบครัวไม่มี เวลาเข้ าร่วมกิจกรรมที่ เทศบาลจัดขึ้ น  
๓) ประชาชนขาดจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาขยะ ๔) ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องการจัดการขยะ ๕) การ
ประชาสัมพันธ์จากงานราชการมีน้อย ส่วนราชการให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะน้อย๗๓ 

สมคิด  ทับทิม ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของคนเก็บขยะในเขต
เมืองของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน อุปสงค์และอุปาทานที่เกิดขึ้น
ในระบบรับซื้อของเก่า ขีดความสามารถในการรวมกลุ่มของคนเก็บขยะ ผู้บริหารราชการในพ้ืนที่ สภาพ
ที่อยู่อาศัย กฎระเบียบข้อบังคับ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือที่จ าเป็นและ
งบประมาณ สภาพสังคมและวัฒนธรรมและการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วม และพบว่า ชุมชนชานเมืองมีความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วม 
โดยใช้รูปแบบที่เป็นทางการกึ่งเป็นทางการกับแกนน าชุมชนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชน และใช้
แนวทางความไม่เป็นทางการ วัฒนธรรมชุมชนหรือรูปแบบท้องถิ่นนิยมขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม
ในกลุ่มคนเก็บขยะ ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คือ “การ
จัดการขยะโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของการเก็บขยะด้วยการให้ค าปรึกษาและร่วมพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง”๗๔ 

นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และคณะ ในงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” การศึกษาพบว่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยมากเป็นอันดับแรก การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นการทิ้ง
ขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เยาวชนในโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชรมีการจัดท า
ธนาคารขยะมาระยะหนึ่ง จากระบวนการศึกษาท าให้ กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ปัญหาข้างต้นและร่วมกันสรุป 
วิเคราะห์ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหางแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
กว้างขวาง และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวชุมชนได้รับการช่วยเหลือจากเยาวชนในโรงเรียนเทศบาล

                                                           

๗๓ จ านง  พายัพวัฒนวงษ์, “ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑) , หน้า ก-ข. 

๗๔ สมคิด  ทับทิม, “การจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของคนเก็บขยะในเขตเมืองของประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐) , หน้า ก-ข. 



๗๔ 
 

ชุมชนป้อมเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยจัดตั้งธนาคาร
ขยะรีไซเคิลของชุมชนขึ้นข้อเสนอแนะในการศึกษา ควรเน้นกระบวนการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรม๗๕ 

สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนประชาชนส่วนมากจะให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าจัดให้ ในภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอถึงร้อยละ ๙๓  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า
ประชาชนโดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนมากประชาชนจะมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง ความต้องการของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริการส่วนต าบลหนองโก ประชาชนต้องการถุงด าเพ่ือใช้บรรจุ
ขยะมูลฝอย ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ให้รถเก็บขนมาตรงเวลา ให้มีการส่งเสริมวิธีการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและควรมีการตั้งธนาคารขยะมูลฝอย๗๖ 

อารีย์ พลภูเมือง และคณะ  ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเขตเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า ๑. สถานการณ์
การคัดแยกมูลฝอยของประชาชน พบว่า ประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษ
อาหาร ผัก ผลไม้ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕  มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีการทิ้งลงในถังขยะของเทศบาล 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔  ประเภทขยะมูลฝอย ที่ต้องการให้เทศบาลก าจัดเป็นขยะมูลฝอยอันตราย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๘ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจัด มีความจ าเป็น คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐ แต่ต้องให้เทศบาล น าขยะมูลฝอยไปก าจัด และใช้ประโยชน์โดยน าขยะมูลฝอยไปท าปุ๋ย
หมัก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง ๓ ด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือด้านการวางแผน (M=๓.๖๘, S.D.=๐.๖๒) การปฏิบัติ 
(M=๓.๖๗, S.D.=๐ .๖๑) การจัดสรรผลประโยชน์ (M=๓.๙๔, S.D.=๐.๕๘) ส่วนการติดตาม และ

                                                           

๗๕ นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ และคณะ, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา, 
๒๕๕๐) , หน้า ก-ข. 

๗๖ สรรพสิทธิ์  แก้วเฮ้า, “การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๑, 
(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๗), หน้า  ๙๓. 



๗๕ 
 

ประเมินผล (M=๓.๖๖, S.D.=๐.๗๒) ระดับปานกลาง ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมี
การกระตุ้นประชาชนในชุมชน ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย การสร้างระเบียบวินัย
ในการรับผิดชอบ ทั้งการสร้างและการทิ้งขยะมูลฝอย ควรมีการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครัวเรือนก่อนทิ้ง
ในถัง เพ่ือให้เทศบาลน าไปก าจัด โดยเฉพาะขยะมูลฝอยอันตราย 

๒. การด าเนินการพัฒนาระบบคัดแยกมูลฝอย ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๔ 
ขั้นตอน คือขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ ท าให้ได้การพัฒนา
ระบบคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 

๓. ปริมาณ ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนด าเนินการคิดเป็น ๔.๕๓ 
กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน หรือคิดเป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ขยะมูลฝอยรีไซเคิลพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 
๕๒.๘๖) และหลังด าเนินการพบว่า ขยะมูลฝอย ๒.๔๐ กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน หรือคิดเป็น ๐.๕๙ 
กิโลกรัม/คน/วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น ารูปแบบนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชนให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป๗๗ 

 
๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทศบาล 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

กิ่งดาว จินดาเทวิน ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ใน  จังหวัดอุตรดิตถ์ ” พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการวิเคราะห์ปัจจัยหลักและการสกัดปัจจัย สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ อบต. ๖ องค์ประกอบหลัก หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ปัจจัยหลักที่ค้นพบอีก ๑ องค์ประกอบ คือ หลักกัลยาณมิตร
และผลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ๒๔ อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์มีการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อบต  .
สามารถบริหารจัดการด้านหลักความคุ้มค่าได้ในระดับค่อนข้างดี๗๘ 

                                                           

๗๗ อารีย์  พลภูเมือง และคณะ, “การพัฒนาระบบคัดแยกมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเขต
เทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด”, วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 
ปีท่ี ๔, ฉบับพิเศษ เมษายน ๒๕๖๐, หน้า ๑๔๗. 

๗๘ กิ่งดาว  จินดาเทวิน, “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล )อบต (  ในจังหวัดอุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๒), หน้า ก-ข. 



๗๖ 
 

นาคม  ธีรสุวรรณจักร ไดว้ิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความ
รับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม   
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ๗๙ 

วรวิทย์  ม ีมาก ได ้ว ิจ ัย เรื ่อง “การบร ิหารงานและประส ิทธ ิผลของหน ่วยการ
ปกครองท ้องถิ่น” ผลการว ิจ ัยพบว ่า การปกครองท ้องถิ่นม ีแนวโน ้มของการรวบอ  านาจ
มากกว ่าการ กระจายอ  านาจ การวิจ ัยส  ารวจพบว่า ๑) ร ูปแบบของคณะกรรมการส ุขาภิบาลตาม
พระราชบัญญัติส ุขาภิบาล (ฉบ ับที่๓) พ.ศ.๒๕๒๘ ม ีความเหมาะสมมากที่ส ุดส  าหร ับส ุขาภิบาลใน
ป ัจจ ุบ ันและในอนาคตเทศบาลแบบนายกเทศมนตร ีก ับสภาม ีความเหมาะสมมากกว ่าร ูปแบบอ่ืน 
๒) ประเภท หน ่วยงานได ้แก่ ส ุขาภิบาลและเทศบาลไม ่สามารถบ ่งชี้ความแตกต ่างและไม ่ม ีน้ าหน ัก
ในการอธ ิบาย การบร ิหารงานและประส ิทธ ิผลขององค ์การได ้รวมทั้งการบร ิหารงานและประส ิทธ ิผล
ขององค ์การเอง ก ็ไม ่สามารถจ  าแนกส ุขาภิบาลและเทศบาลออกจากก ันได ้ข ้อเสนอแนะจากการว ิจ ัย
มี ๒ ประการค ือ ๑. ข ้อเสนอแนะระยะส ั้น ๑) ให้มีการปรบัปร ุงระด ับรายได ้ของส ุขาภ ิบาลที่มฐีานะ
การคล ังเพียง พอที่จะบร ิหารงานประจาของตนเองได ้ จากเด ิม ๓ ล ้านบาทเป็น ๕ ล ้านบาทและ
หล ักเกณฑ ์การ เปลี่ยนฐานะของส ุขาภ ิบาลเป็นเทศบาลจากเด ิมซึ่งใช ้รายได้ ๕ ล ้านบาทเพิ่ม
เป็น ๘ ล ้านบาท ส  าหร ับท ิศทางการเปลี่ยนแปลงม ีด ังนี้ ต่ ากว่า ๕ ล ้านบาท ๒) คณะกรรมการผสม
ที่ม ีนายอ  าเภอเป็น ประธาน ๕ ล ้านบาทคณะกรรมการผสมที่ม ีผู ้แทนท ้องถิ่น เป็นประธาน ๘ ล ้าน
บาทเทศบาล ๓) ควรจัดอบรมเพิ่มพ ูนความรู้ทางการบริหารงานให้แก่คณะกรรมการส ุขาภิบาล 

                                                           

๗๙ นาคม  ธีรสุวรรณจักร , “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔) , หน้า ก-ข. 



๗๗ 
 

ที่มาจากการเล ือกตั้ง รวมทั้งจัดท าคู่มือและฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผน ตลอดจนเสร ิมทักษะใน
การปฏ ิบัติงานทีจ่ าเป็น ให ้แก่ส ุขาภ ิบาล๘๐ 

นาคม ธีรสุวรรณจักร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความ
รับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย   หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ๘๑ 

กัลยาณี คูณมี ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารผลงานและการจัดสรรสิ่งจูงใจต่อการพัฒนา
ระบบราชการและข้าราชการไทย” พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปัญหาการจัดสรรสิ่งจูงใจไม่ได้ให้
ตามระดับผลงานอย่างแท้จริงซึ่งควรด าเนินการปรับปรุงระบบการประเมินผลงานให้มีความชัดเจน
จนถึงระดับที่บุคลากรต้องการ ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสิ่งจูงใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติซึ่งควร
ปรับปรุงโดยการออกแบบเงินเพ่ิมพิเศษผู้บริหารเสียใหม่ โดยแยกเงินที่ใช้ปิดช่องว่างระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนออกจากเงินค่าตอบแทนตามผลงานและน าส่วนเงินค่าตอบแทนตามผลงานมารวมไว้
กับเงินรางวัลเพ่ือจัดสรรให้แก่ทุกคนตามผลงานด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแบบเดียวกันและปัญหา
รูปแบบของรางวัลไม่เหมาะสมหน่วยงานควรท าหลายรูปแบบไปพร้อมกันทั้งรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน

                                                           

๘๐ วรวิทย ์  มีมาก, “การว ิเคราะห ์โครงสร้างการบร ิหารงานและประสทิธิผลของหน ่วยการปกครอง 
ท้องถิ่น: ศ ึกษาเปรียบเทียบระหว ่างสุขาภิบาลและเทศบาล”, ปร ิญญาพ ัฒนบร ิหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบร ิหารการพ ัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบ ันบ ัณฑ ิตพ ัฒนบร ิหารศาสตร ์, ๒๕๔๒) , หน้า ก-ข. 

๘๑ นาคม  ธีรสุวรรณจักร “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 
(บัณทิตวิตยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔), หน้า ก-ข. 



๗๘ 
 

และรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (ซึ่งปัจจุบันจะเป็นที่นิยมมากที่สุด ) เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจและสนับสนุนให้
ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ๘๒ 

อัฏพร  ศรีสนอง ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี” จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะมีหน้าที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย
ไม่รวมถึงการขนส่ง การเก็บรวบรวม โดยใช้วิธีการจัดการแบบบูรณาการ ๑) การคัดแยกขยะ ๒) การใช้
เตาเผาขยะ ๓) การท าการฝังกลบขยะ ๔) น ากลับมาใช้ใหม่ ๕) ท าปุ๋ย โดยวิธีการก าจัดขยะโดยเริ่มจาก
การคัดแยกขยะ น าวัสดุที่มีค่าออกเพ่ือไปจ าหน่าย และหลังจากนั้นก็จะท าการคัดแยกในส่วนอ่ืน  ๆ 
ต่อไปโดนน าออแกนิคหรือวัชพืชไปผลิตปุ๋ยชีวภาพ และก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพที่ได้น าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า๘๓ 

อาคม สุวรรณโน และคณะ ในงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี” ผลการศึกษาพบว่า (๑) ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส าคัญ คือ ด้านความมีภูมิคุ้มกันเทศบาลขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนคัดแยกขยะท าให้มีปริมาณขยะตกค้างอยู่ในชุมชนเป็นจ านวนมากและก่อให้เกิด
ปัญหากับชุมชน (๒) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส าคัญ คือ ด้านการสร้างเครือข่าย เทศบาล
ควรสนับสนุนให้กลุ่มของประชาชนสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับเทศบาล 
และ(๓) ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญท าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลส าเร็จที่ส าคัญ  คือ 
การที่ผู้น าของเทศบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนท าการคัด
แยกขยะมูลฝอย๘๔ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๘๒ กัลยาณี  คูณมี, “การบริหารผลงานและการจัดสรรสิ่งจูงใจต่อการพัฒนาระบบราชการและ
ข้าราชการไทย”, รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖. 

๘๓ อัฏพร ศรีสนอง, “ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑), หน้า ก-ข. 

๘๔ อาคม สุวรรณโน และคณะ, “การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัด
แยก ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๘, ฉบับท่ี ๒, (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑), หน้า ๑๒๒. 



๗๙ 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) ประกอบด้วยตัว
แปรต้น (lndependent variables) ตัวแปรตาม (dependent variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (lndependent variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 

ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน ๔ ด้าน คือ 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังแผนภาพที่ ๒.๖ 

 

               ตัวแปรต้น                                    ตัวแปรตาม    
    (Independent Variables)                             (Dependent Variables) 

 
แผนภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ๑. เพศ 

   ๒. อายุ 
   ๓. ระดับการศึกษา 

   ๔. อาชีพ 

   ๕. รายได ้

  

การมีส่ วนร่วมของประชาชน ในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มี ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
   ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
   ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
   ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
   ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิง
ส ารวจ  (Survey Research) จากแบบสอบถาม  (Questionnaire) และการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) 

 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยนั้นได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
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๓.๒.๑ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
๑. ขอบเขตด้านประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๗,๙๗๓ คน๑ 
๒. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 

และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้
ประชาชนในเขตต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีจ านวน ๗,๙๗๓ คน ที่ได้จาก
สูตรของ Taro Yamane๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ และมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ 
ดังนี้  

  n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
   

 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
 

  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรทั้งหมด ๗,๙๗๓ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 

  n = 
7,973

1+7,973(0.05)2
 

  n = 
7,973

1+19.93
 

  n = 
7,973

20.93
 

  n = 380.94 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 381 คน 
 
 

                                                           

๑ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง, แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง
อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ๒๕๕๙, หน้า ๕. (อัดส าเนา) 

๒ Yamane, t, Statistic: An Introductory Analysis, 3rd ed., (Time Printers Sdn. Bnd. 
Singapore. 1973), p. 1130.   
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วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร เพ่ือให้ได้
ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) ดังนี้ 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น =  
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด×จ านวนประชากรในแต่ละขั้น

จ านวนประชากรทั้งหมด
 

 

จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รวม ๗,๙๗๓ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 

ตำรำงที่ ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชนชนในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

  

ระดับชั้น จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

บ้านตาหยวก        หมู่ที่ ๑ ๖๒๓ ๓๐ 
บ้านตาหยวก        หมู่ที่ ๒ ๕๘๐ ๒๘ 
บ้านร้านหญ้า        หมู่ที่ ๓ ๖๑๐ ๒๙ 
บ้านโพนเดื่อ         หมู่ที่ ๔ ๓๒๖ ๑๕ 
บ้านโนนสวรรค์     หมู่ที่ ๕ ๗๖๘ ๓๖ 
บ้านคูดินทราย      หมู่ที่ ๖ ๓๗๙ ๑๙ 
บ้านทุ่งทรายทอง   หมู่ที่ ๗  ๖๘๕ ๓๒ 
บ้านสระโพนทอง   หมู่ที่ ๘ ๖๑๐ ๒๙ 
บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที่ ๙ ๓๓๒ ๑๕ 
บ้านตาหยวก       หมู่ที่ ๑๐ ๖๒๔ ๓๐ 
บ้านคูดินทราย     หมู่ที่ ๑๑ ๕๕๕ ๒๗ 
บ้านสระโพนทอง  หมู่ที่ ๑๑ ๔๙๔ ๒๓ 
บ้านตาหยวก       หมู่ที่ ๑๓ ๖๗๘ ๓๓ 
บ้านโนนสะอาด    หมู่ที่ ๑๔ ๒๐๑ ๑๐ 
บ้านตาหยวก       หมู่ที่ ๑๕ ๕๐๘ ๒๕ 

รวม ๗,๙๗๓  ๓๘๑  
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๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  (Key Informant) ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี ๑ คน ประธานสภานายกนายกเทศมนตรี ๑ คน รองประธานสภานายก
นายกเทศมนตรี ๑ คน สมาชิกสภาเทศบาล ๕ รูป ตัวแทนฝ่ายสงฆ์ ๑ ท่าน ไวยาวัจกร ๑ คน และ
ตัวแทนประชาชนอีก ๒ คน รวมทั้งหมด ๑๒ รูปหรือคน ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้  

๑. นายเรียบ โยธาจันทร์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี ต าบลทุ่งหลวง 
๒. นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
๓. นางสาวสรินยา โยธาจันทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
๔. นายอ าพันธ์ แก่นวิชา      ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง   
๕. นางสาวทิพวรรณ ส าเนียงเย็น ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง 
๖. นางสาวอภิญญา อาษาธง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
๗. นายบุญยืน นาคแสง  ต าแหน่ง ก านัน ต าบลทุ่งหลวง 
๘. นางกรรณิการ์ บุญรอด   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลทุ่งหลวง 
๙. พระเจียมศักดิ์ ฐานวโร  วัดพลับพลาไชย   
๑๐. นายค าภู มังสระคู ไวยาวัจกร วัดพลับพลาไชย   
๑๑. นางสาวสุพิชญา ชุมศรี ตัวแทนประชาชน บ้านคูดินทราย หมู่ ๑๑  

        ๑๒. นางสาวธรีญาดา น้ ากระจาย ตัวแทนประชาชน บ้านตาหยวก หมู่ ๑๓  
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยนั้นได้ท าเครื่องมือประกอบด้วย 
  

๓.๓.๑ แบบสอบถำม 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 

 ๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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 ๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕. น าเสนอร่างแบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์  
 
 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จ านวน ๕ ข้อ 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งแบ่งออกเป็นปัจจัย ๔ 
ด้าน ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ๓) การมีส่วนร่วม
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ และ ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้๓ 
  ๕ หมายถึง อยู่ในระดับ มากที่สุด  
  ๔ หมายถึง อยู่ในระดับ มาก  
  ๓ หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย  
  ๑ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

                                                           

๓ ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 
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ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ลักษณะเป็นปลายเปิดให้เลือกตอบแบบเสรี 

 
๓.๓.๓ แบบสัมภำษณ์ 
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 
๓.๓.๔ กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามเพ่ือหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเที่ยงตรง

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ

ที่สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ประกอบไปด้วย 

๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๘๖ 
 

แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ ( Index of Item - 
Objective Congruence :IOC)๔ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๖ - ๑.๐ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลคล้ายคลึงกันคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น

ด้ วยวิ ธีก ารหาค่ าสั มป ระสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alphaα–coefficient) ตามวิ ธีก ารของครอนบาค 
(Cronbach)๕ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๘๓ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับสูงสามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างได้จริง 

๔. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน าไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยต่อไป 

 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับประชาชนในเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๑ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน ๓๘๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐% ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

                                                           

๔ พระมหากฤษฎา  กิ ตฺติ โสภโณ , ผศ .ดร., ระเบี ยบวิธีวิจั ยทำงกำรจัดกำรเชิ งพุทธ , 
(พระนครศรีอยุธยา: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๕ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคม , (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ ากัด , 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๘๗ 
 

๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดย 
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔. น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม 

ตั วอย่ างและพรรณนา ปัจจั ยส่ วนบุ คคล สถิติที่ ใช้  คื อ  ความถี่  (Frequency), ค่ าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ย ( Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของประชาชน
ในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณ
ภู มิ  จั งห วั ด ร้ อย เอ็ ด  โดยจ าแน กตามปั จจั ย ส่ วนบุ คคล  ส ถิ ติ ที่ ใช้ คื อการท ด สอบ ค่ าที  
(t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ



๘๘ 
 

แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD.) 

 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 
เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อค าถามท่ีได้จากการประเมินผล ดังนี้ 

 ช่วงค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐  ก าหนดให้อยู่เกณฑ์ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐  ก าหนดให้อยู่เกณฑ์น้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด๖ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) ส าหรับข้อ
ค าถามปลายเปิดผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลได้ก าหนดตามกรอบของการวิจัยจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัด
กลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตามกรอบที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้วท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ ดังนี้ 
๑. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓. วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)  
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

                                                           

๖ ชูศรี  วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ 
อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕.   



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘๑ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๓๘๑ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ (ต่อเดือน) แสดงด้วยความถี่และ
ร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 

 
 
 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n=๓๘๑) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  ๑๖๙ ๔๔.๔๐ 
 หญิง  ๒๑๒ ๕๕.๖๐ 
 รวม  ๓๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ     
 ๑๘ – ๓๐ ป ี  ๓๙ ๑๐.๒๐ 
  ๓๑ – ๔๐ ป ี  ๙๗ ๒๕.๕๐ 
 ๔๑ – ๕๐ ป ี  ๑๐๖ ๒๗.๘๐ 
 ๕๑ ปีขึ้นไป  ๑๓๙ ๓๖.๕๐ 
 รวม  ๓๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 มัธยมศึกษา ๑๘๙ ๔๙.๖๐ 
 ประถมศึกษา ๑๕๑ ๓๙.๖๐ 
 อนุปริญญา ๑๔ ๓.๗๐ 
 ปริญญาตรี ๑๙ ๕.๐๐ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๘ ๒.๑๐ 
 รวม   ๓๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ     
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๒๖ ๖.๘๐ 
 ข้าราชการ/ประชาชนรัฐวิสาหกิจ ๑๓ ๓.๔๐ 
 ประชาชนเอกชน ๑๙ ๕.๐๐ 
 เกษตรกรรม ๒๑๙ ๕๗.๕๐ 
 รับจ้างทั่วไป ๘๔ ๒๒.๐๐ 
 อ่ืนๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ๒๐ ๕.๒๐ 
 รวม   ๓๘๑ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=๓๘๑) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รายได้ (ต่อเดือน)    
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๒๒๕ ๕๙.๑๐ 
 ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๙๘ ๒๕.๗๐ 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๓๑ ๘.๑๐ 
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๗ ๑.๘๐ 
 ๒๐,๐๐๑  ขึ้นไป ๒๐ ๕.๒๐ 
 รวม         ๓๘๑ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” 
จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๖๐ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๐ ตามล าดับ  

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๖.๕๐  รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐  ปี มีจ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๐ ถัดมามีอายุ
ระหว่าง ๓๑ – ๔๐  ปี มีจ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๐ สุดท้ายมีอายุ ๑๘-๓๐ ปี มีจ านวน ๓๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยม จ านวน ๑๘๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๐ รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๖๐ ถัดมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ถัดมามีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ สุดท้ายมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒.๑๐ ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๒๑๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ถัดมามีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  มีจ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ ถัดมามีอาชีพอ่ืน ๆ ไม่ได้ระบุ จ านวน ๒๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐ ถัดมามีอาชีพเป็นพนังงานเอกชน จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ สุดท้าย
อาชีพข้าราชการ/ประชาชนรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐ ตามล าดับ  



๙๒ 
 

รายได้ (ต่อเดือน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายไดต้่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน  ๒๒๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๐ รองลงมามีรายได้ระหว่าง  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๙๘ คน คิดเป็น
ร้ อยละ ๒๕ .๗๐   ถั ดมามี รายได้ ระหว่ าง ๑๐ ,๐๐๑  – ๑๕ ,๐๐๐  บาท มี จ านวน  ๓๑  คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๐ ถัดมามีรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๘๐ สุดท้ายมีรายได้ระหว่าง  ๒๐,๐๐๑  ขึ้นไป มีจ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐ ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภ อสุ วรรณ ภู มิ  จั งห วั ดร้ อย เอ็ ด  ในภาพรวม และรายด้ าน 
จ านวน ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ ดังตารางที่ ๔.๒ 
ถึง ๔.๖ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริห ารงานก าจั ดมู ลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ งห ลวง อ า เภ อสุ ว รรณ ภู มิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม 

(n=๓๘๑) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภู มิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ๓.๔๔ ๐.๘๔๑ มาก 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓.๕๗ ๐.๗๗๘ มาก 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ๓.๖๖ ๐.๘๐๖ มาก 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ ๓.๓๕ ๐.๘๘๗ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๗๓๘ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  จั งหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

 ( x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๗๓๘) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ า เภอสุ วรรณ ภู มิ  จั งหวัดร้อย เอ็ด  อยู่ ใน ระดับปานกลาง คื อ  

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ (x̅ = ๓.๓๕, S.D. = ๐.๘๘๗) ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับ
มาก 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริห ารงานก าจั ดมู ลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ า เภอสุ วรรณ ภู มิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                          (n=๓๘๑) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหา
และความต้องการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนร่วมกับ
เทศบาล ๓.๕๗ ๐.๙๓๙ มาก 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนเพ่ือจัดท าโครงการ/ กิจกรรมการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ๓.๔๙ ๐.๙๙๙ มาก 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ของเทศบาล ๓.๔๗ ๐.๘๙๖ มาก 
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน/โครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ๓.๔๒ ๐.๙๘๒ มาก 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างข้อบัญญัติของ
เทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน  ๓.๒๙ ๑.๐๒๔ ปานกลาง 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของท่านต่อที่ประชุม  ๓.๓๙ ๐.๙๙๖ ปานกลาง 
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการมูลฝอยชุมชนของท่าน  ๓.๔๙ ๐.๙๘๓ มาก 

 ภาพรวม ๓.๔๔ ๐.๘๔๑ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๘๔๑) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง คือ ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดท าร่างข้อบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน (x̅ = ๓.๒๙, S.D. = ๑.๐๒๔) 



๙๔ 
 

และประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของท่านต่อที่

ประชุม (x̅ = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๙๙๖) ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอสุ วรรณ ภู มิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๘๑) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมของเทศบาลในการ
รณรงค์และร่วมก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  ๓.๔๙ ๐.๘๖๙ มาก 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมน าขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาท าเป็น
ปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ  ๓.๕๑ ๑.๐๑๒ มาก 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกประเภทขยะ เช่น เศษกระดาษ
พลาสติก ขวดแก้ว หรือขยะมีพิษ ก่อนน าไปทิ้งลงถังขยะของ
เทศบาล ๓.๗๒ ๐.๙๓๖ มาก 
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้า มาซื้อสินค้า
เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม  ๓.๖๐ ๐.๘๘๑ มาก 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมเสียค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลในการ
บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ๓.๔๖ ๑.๐๙๖ มาก 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมชวนคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้านให้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดท้องถิ่นว่าด้วยมูลฝอยและร่วมมือกับ
ชุมชนในการแก้ปัญหามูลฝอย ๓.๖๙ ๐.๙๕๓ มาก 
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย  ๓.๕๓ ๐.๙๙๖ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๗ ๐.๗๗๘ มาก  

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๗๘) 



๙๕ 
 

เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  

 
ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอสุ วรรณ ภู มิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(n=๓๘๑) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอย เช่น ขวด
พลาสติก ขวดแก้ว หรือถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่  ๓.๖๒ ๐.๙๑๗ มาก 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมา
ทิ้งลงถังขยะของเทศบาล  ๓.๕๖ ๑.๐๕๘ มาก 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแบบถุงพลาสติก
มาใช้  แทนการซื้อผลิตภัณฑ์แบบขวด ท าให้ลดรายจ่าย  
เช่น น้ ายาปรับผ้านุ่ม ๓.๕๔ ๐.๙๖๙ มาก 
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
แล้วน าไปขายเพื่อเพ่ิมรายได ้ ๓.๘๓ ๑.๐๐๑ มาก 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะลงล าคลองหรือใต้ถุนบ้านท า
ให้ล าคลองสะอาด  ๓.๘๑ ๐.๙๗๖ มาก 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยเปียกในชุมชนโดย
การน ามูลฝอยเปียกในบ้านมาท าปุ๋ยหมัก ๓.๖๕ ๐.๙๔๗ มาก 
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยขายเพ่ือแปรรูปใหม่
อย่างสม่ าเสมอ  ๓.๖๒ ๐.๙๖๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๖   ๐.๘๐๗  มาก  

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๖๖ , S.D. = ๐.๘๐๗) 



๙๖ 
 

เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  

 
ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอสุ วรรณ ภู มิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 

(n=๓๘๑) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑ . ป ระชาชนมี ส่ วน ร่ วม ในการตอบแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความ
สะอาดของเทศบาล  ๓.๕๖ ๑.๐๔๑ มาก 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผล การเก็บ 
ขนส่ง ล าเลียงและการก าจัดขยะมูลฝอยของรถ
เก็บขยะเทศบาล  ๓.๒๒ ๑.๐๒๘ ปานกลาง 
๓ . ประชาชนร่วมแสดงความคิด เห็ นหรือ
เสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ให้เทศบาลทราบ ๓.๓๕ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งให้เทศบาล
ทราบ เมื่อพบถังขยะของเทศบาลช ารุด หรือไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  ๓.๓๓ ๑.๐๖๔ ปานกลาง 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายได้
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของ
เทศบาล  ๓.๑๘ ๑.๐๔๘ ปานกลาง 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมท าเกณฑ์ประเมินการ
ด าเนินงานการจัดการมูลฝอยในชุมชน  ๓.๓๐ ๐.๙๙๘ ปานกลาง 
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานการจัดการมูลฝอยในชุมชน ๓.๔๘ ๑.๐๖๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๓๔ ๐.๘๘๗  ปานกลาง 

 



๙๗ 
 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๘๘๗) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 
อยู่ในระดับมาก คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรักษา

ความสะอาดของเทศบาล (x̅ = ๓.๕๖, S.D. = ๑.๐๔๑) และประชาชนมีส่วนร่วมช่วยประชาสัมพันธ์

ผลการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยในชุมชน (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๑.๐๖๐) ส่วนข้ออ่ืนๆอยู่ในระดับ
ปานกลาง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๗  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
(n=๓๘๑) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพศ   
ชาย (๑๖๙ คน) หญิง (๒๑๒ คน)   

    t Sig. 

x̅ S.D x̅ S.D.   
๑ . ด้ าน ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน การ
ตัดสินใจ  ๓.๓๙ ๐.๗๗๖ ๓.๕๐ ๐.๘๙๐ -๑.๑๙๘ ๐.๒๓๒ 
๒ . ด้ าน ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน การ
ด าเนินงาน ๓.๕๘ ๐.๗๕๓ ๓.๕๗ ๐.๘๐๐ ๐.๑๕๕ ๐.๘๗๗ 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์  ๓.๖๐ ๐.๗๔๑ ๓.๗๒ ๐.๘๕๔ -๑.๔๗๘ ๐.๑๔๐ 
๔ . ด้ าน ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน การ
ประเมินโครงการ ๓.๓๓ ๐.๘๒๑ ๓.๓๖ ๐.๙๓๘ -๐.๓๕๕ ๐.๗๒๓ 

รวม ๓.๔๗ ๐.๗๑๐ ๓.๕๓ ๐.๗๖๐ -๐.๘๐๓ ๐.๔๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๗ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวม จ าแนกตาม
เพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (t = -๐.๘๐๓, Sig.= ๐.๔๒๒) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยไม่
แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 



๙๙ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนทีมี่อายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี ๔.๘  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามอายุ 
(n=๓๘๑) 

การมีส่ วนร่ วมของ
ป ระช า ช น ใน ก า ร
บริหารงานก าจัดมูล
ฝ อ ย ข อ ง เท ศ บ าล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภู มิ  จั งหวัด
ร้อยเอ็ด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๐๙ ๓ ๑.๔๐๓ ๑.๙๙๕ ๐.๑๑๔ 
ภายในกลุ่ม ๒๖๕.๑๐๖ ๓๗๗ ๐.๗๐๓   
รวม ๒๖๙.๓๑๕ ๓๘๐    

๒. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๖๐๕ ๓ ๒.๘๖๘ ๔.๘๗๙** ๐.๐๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๑.๖๓๙ ๓๗๗ ๐.๕๘๘   
รวม ๒๓๐.๒๔๔ ๓๘๐    

๓. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์  

ระหว่างกลุ่ม ๙.๗๙๗ ๓ ๓.๒๖๖ ๕.๑๘๔** ๐.๐๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๗.๕๐๙ ๓๗๗ ๐.๖๓๐   
รวม ๒๔๗.๓๐๖ ๓๘๐    

๔. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๘๗๐ ๓ ๒.๒๙๐ ๒.๙๕๔* ๐.๐๓๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๙๒.๒๒๘ ๓๗๗ ๐.๗๗๕   

 รวม ๒๙๙.๐๙๘ ๓๘๐    
รวม ระหว่างกลุ่ม ๖.๑๓๑ ๓ ๒.๐๔๔ ๓.๘๓๖* ๐.๐๑๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๐๐.๘๓๔ ๓๗๗ ๐.๕๓๓   
รวม ๒๐๖.๙๖๕ ๓๘๐    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวม จ าแนก 
ตามอายุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (F=๓.๘๓๖, Sig.=๐.๐๑๐) ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยไม่แตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (F=๑.๙๙๕, Sig.=๐.๑๑๔)  
แต่แตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน(F=๔.๘๗๙, Sig.=๐.๐๐๒) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ (F=๕.๑๘๔, Sig.=๐.๐๐๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ (F=
๒ .๙ ๕ ๔ , Sig.=๐ .๐ ๓ ๒ )  ดั ง นั้ น จึ ง ท า ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ค่ า เฉ ลี่ ย 
เป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๙  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม 

(n=๓๘๑) 

 
อายุ 

 

 
อายุ 

๑๘ – ๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ขึ้นไป 

 ๓.๒๑ ๓.๖๓ ๓.๕๘ ๓.๔๕ 
๑๘ – ๓๐ ป ี ๓.๒๑ - -๐.๔๒* -๐.๓๗* -๐.๒๔ 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๓.๖๓ - - ๐.๐๕ ๐.๑๘ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๕๘ - - - ๐.๑๓ 
๕๑ ขึ้นไป ๓.๔๕ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมแตกต่างกันจ านวนสองคู่ คือ  

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี  

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 





๑๐๑ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๘๑) 

 
อายุ 

 

 
อายุ 

๑๘ – ๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ขึ้นไป 

 ๓.๑๘ ๓.๗๓ ๓.๖๑ ๓.๕๓ 
๑๘ – ๓๐ ป ี ๓.๑๘ - -๐.๕๔* -๐.๔๓* -๐.๓๕* 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๓.๗๓ - - ๐.๑๑ ๐.๑๙ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๖๑ - - - ๐.๐๘ 
๕๑ ขึ้นไป ๓.๕๓ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแตกต่างกันจ านวนสามคู่ คือ  

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี 

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อายุ ๕๑ ปีไป 

 
 
 
 
 
 





๑๐๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(n=๓๘๑) 

 
อายุ 

 

 
อายุ 

๑๘ – ๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ขึ้นไป 

 ๓.๓๗ ๓.๘๘ ๓.๗๐ ๓.๕๕ 
๑๘ – ๓๐ ป ี ๓.๓๗ - -๐.๕๑*  -๐.๓๒* -๐.๑๘ 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๓.๘๘ - - ๐.๑๘ ๐.๓๒* 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๗๐ - - - ๐.๑๕ 
๕๑ ขึ้นไป ๓.๕๕ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ า เภ อ สุ ว ร ร ณ ภู มิ  จั ง ห วั ด ร้ อ ย เอ็ ด   ด้ า น ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร รั บ ผ ล ป ร ะ โย ช น์ 
แตกต่างกันจ านวนสามคู่ คือ  

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี 

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 

ประชาชนที่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๕๑ ปีไป 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 

(n=๓๘๑) 

 
อายุ 

 

 
อายุ 

๑๘ – ๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ขึ้นไป 

 ๓.๑๒ ๓.๔๖ ๓.๔๗ ๓.๒๓ 
๑๘ – ๓๐ ป ี ๓.๑๒ - -๐.๓๔* -๐.๓๔* ๐.๑๐ 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๓.๔๖ - - -๐.๐๑ ๐.๒๓* 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๔๗ - - - ๐.๒๔* 
๕๑ ขึ้นไป ๓.๒๓ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ า เภ อ สุ ว ร รณ ภู มิ  จั งห วั ด ร้ อ ย เอ็ ด  ด้ า น ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า รป ระ เมิ น โค ร งก า ร 
แตกต่างกันจ านวนสี่คู่ คือ  

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี 

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 

ประชาชนที่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 

ประชาชนที่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 

 
 
 
 
 





๑๐๔ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ ๔.๑๓  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

(n=๓๘๑) 

การมีส่ วนร่วมของ
ป ร ะช าช น ใน ก า ร
บริหารงานก าจัดมูล
ฝ อ ย ข อ ง เท ศ บ าล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภู มิ  จั งหวัด
ร้อยเอ็ด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม ๒๒.๔๘๗ ๔ ๕.๖๒๒ ๘.๕๖๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๖.๘๒๘ ๓๗๖ ๐.๖๕๖     
รวม ๒๖๙.๓๑๕ ๓๘๐       

๒. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๙๙๔ ๔ ๐.๙๙๙ ๑.๖๕๙ ๐.๑๕๙ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๖.๒๕๐ ๓๗๖ ๐.๖๐๒     
รวม ๒๓๐.๒๔๔ ๓๘๐       

๓. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์  
 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๔๔๖ ๔ ๐.๘๖๑ ๑.๓๒๘ ๐.๒๕๙ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๓.๘๖๐ ๓๗๖ ๐.๖๔๙     
รวม ๒๔๗.๓๐๖ ๓๘๐       

๔. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม ๑๙.๗๖๓ ๔ ๔.๙๔๑ ๖.๖๕๑** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๗๙.๓๓๕ ๓๗๖ ๐.๗๔๓     

 รวม ๒๙๙.๐๙๘ ๓๘๐       
รวม ระหว่างกลุ่ม ๗.๙๕๙ ๔ ๑.๙๙๐ ๓.๗๕๙** ๐.๐๐๕ 

ภายในกลุ่ม ๑๙๙.๐๐๖ ๓๗๖ ๐.๕๒๙     
รวม ๒๐๖.๙๖๕ ๓๘๐       

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๑๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F=๓.๗๕๙, Sig.=
๐.๐๐๕) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยไม่แตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน(F= ๑.๖๕๙, Sig.= 
๐.๑๕๙) และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (F=๑.๓๒๘, Sig.= ๐.๒๕๙)  แต่แตกต่างกัน
ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (F=๘.๕๖๔, Sig.=๐.๐๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน
โครงการ (F=๖.๖๕๑, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๔  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวม 

(n=๓๘๑) 

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 ๓.๖๕ ๓.๔๑ ๓.๗๒ ๓.๒๓ ๓.๑๒ 
ประถมศึกษา ๓.๖๕ - ๐.๒๔* -๐.๐๗ ๐.๔๒* ๐.๕๓* 
มัธยมศึกษา ๓.๔๑ - - -๐.๓๑ ๐.๑๘ ๐.๓๐ 
อนุปริญญา ๓.๗๒ - - - ๐.๔๙ ๐.๖๐ 
ปริญญาตรี ๓.๒๓ - - - - ๐.๑๒ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๓.๑๒ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านภาพรวม แตกต่างกันจ านวนสามคู่ 
คือ  





๑๐๖ 
 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
  
ตารางท่ี ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 

(n=๓๘๑) 

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 ๓.๖๔ ๓.๓๘ ๓.๖๐ ๒.๘๖ ๒.๓๘ 
ประถมศึกษา ๓.๖๔ - ๐.๒๖* ๐.๐๔ ๐.๗๘* ๑.๒๗* 
มัธยมศึกษา ๓.๓๘ - - -๐.๒๒ ๐.๕๒* ๑.๐๐* 
อนุปริญญา ๓.๖๐ - - - ๐.๗๔* ๑.๒๘* 
ปริญญาตรี ๒.๘๖ - - - - ๐.๔๙ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒.๓๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แตกต่างกันจ านวนเจ็ดคู่ คือ  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 





๑๐๗ 
 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินโครงการ 

(n=๓๘๑) 

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 ๓.๕๕ ๓.๒๒ ๓.๗๑ ๒.๙๘ ๒.๔๖ 
ประถมศึกษา ๓.๕๕ - ๐.๓๒* -๐.๑๕ ๐.๕๗* ๑.๐๙* 
มัธยมศึกษา ๓.๒๒ - - -๐.๔๘* ๐.๒๔ ๐.๗๖* 
อนุปริญญา ๓.๗๑ - - - ๐.๗๒* ๑.๒๕* 
ปริญญาตรี ๒.๙๘ - - - - ๐.๕๒ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒.๔๖ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แตกต่างกันจ านวนเจ็ดคู่ คือ  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 





๑๐๙ 
 

 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญามีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตามอาชีพ 
(n=๓๘๑) 

การมีส่วนร่วม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม ๙.๔๓๕ ๕ ๑.๘๘๗ ๒.๗๒๓* ๐.๐๒๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๕๙.๘๘๐ ๓๗๕ ๐.๖๙๓     
รวม ๒๖๙.๓๑๕ ๓๘๐       

๒. ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๓๖๐ ๕ ๐.๖๗๒ ๑.๑๑๑ ๐.๓๕๔ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๖.๘๘๔ ๓๗๕ ๐.๖๐๕     
รวม ๒๓๐.๒๔๔ ๓๘๐       

๓. ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์  
 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๖๖๔ ๕ ๐.๗๓๓ ๑.๑๒๘ ๐.๓๔๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๓.๖๔๓ ๓๗๕ ๐.๖๕๐     
รวม ๒๔๗.๓๐๖ ๓๘๐       

๔. ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๑๗๑ ๕ ๑.๘๓๔ ๒.๓๗๒* ๐.๐๓๙ 
ภายในกลุ่ม ๒๘๙.๙๒๗ ๓๗๕ ๐.๗๗๓     

 รวม ๒๙๙.๐๙๘ ๓๘๐       
รวม ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๐๗ ๕ ๐.๕๔๑ ๐.๙๙๔ ๐.๔๒๑ 

ภายในกลุ่ม ๒๐๔.๒๕๘ ๓๗๕ ๐.๕๔๕     
รวม ๒๐๖.๙๖๕ ๓๘๐       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  
ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๙๙๔, Sig.=๐.๔๒๑) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยไม่แตกต่างกันใน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (F=๑.๑๑๑, Sig.= ๐.๓๕๔)  



๑๑๑ 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (F=๒.๓๗๒, Sig.= ๐.๓๔๕) แต่แตกต่างกันในด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (F=๒.๗๒๓, Sig.=๐.๐๒๐) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ (F=
๒.๓๗๒, Sig.=๐.๐๓๙) ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับอาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

(n=๓๘๑) 

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ 

ค้าขาย/
ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง
ทั่วไป 

อ่ืนๆ 

 ๓.๔๘ ๒.๗๘ ๓.๕๗ ๓.๕๐ ๓.๔๓ ๓.๐๙ 
ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว ๓.๔๘ - ๐.๗๐* -๐.๐๙ -๐.๐๒ ๐.๐๔ ๐.๓๙ 
ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ๒.๗๘ - - -๐.๗๙* -๐.๗๒* -๐.๖๕* -๐.๓๑ 
พนักงาน
เอกชน ๓.๕๗ - - - ๐.๐๗ ๐.๑๔ ๐.๔๘ 
เกษตรกรรม ๓.๕๐ - - - - ๐.๐๗ ๐.๔๑ 
รับจ้างทั่วไป ๓.๔๓ - - - - - ๐.๓๔ 
อ่ืนๆ  ๓.๐๙ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามอาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แตกต่างกัน
จ านวนสี่คู่ คือ  





๑๑๒ 
 

ประชาชนที่ มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มอีาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อย
กว่าประชาชนที่มอีาชีพพนักงานเอกชน 

ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อย
กว่าประชาชนที่มอีาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อย
กว่าประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

 
ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับอาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินโครงการ 

(n=๓๘๑) 

อาชีพ  

 

อาชีพ 
ค้าขาย/
ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง
ทั่วไป 

อ่ืนๆ 

 ๓.๒๘ ๓.๙๔ ๓.๕๔ ๓.๓๑ ๓.๕๖ ๓.๐๒ 
ค้าขายฯ ๓.๒๘ - ๐.๓๔ -๐.๒๕ -๐.๒๕ -๐.๒๗ ๐.๒๖ 
ข้าราชการฯ ๓.๙๔ - - -๐.๕๙ -๐.๓๖ -๐.๖๑* -๐.๐๗ 
พนักงาน
เอกชน ๓.๕๔ - - - ๐.๒๓ -๐.๐๑ ๐.๕๑ 
เกษตรกรรม ๓.๓๑ - - - - -๐.๒๕* ๐.๒๘ 
รับจ้างทั่วไป ๓.๕๖ - - - - - ๐.๕๓* 
อ่ืนๆ  ๓.๐๒ - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 





๑๑๓ 
 

อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามอาชีพด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 
แตกต่างกันจ านวนสามคู่ คือ  

ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอย
มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป 

ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายได ้
(n=๓๘๑) 

การมีส่วนร่วมของ
ป ระชาชน ใน การ
บริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาล
ต า บ ล ทุ่ ง ห ล ว ง 
อ าเภอสุ วรรณ ภู มิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
SS 
 

df MS F Sig. 

๑ . ด้ านการมี ส่ วน
ร่วมในการตัดสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๑๓๖ ๔ ๒.๕๓๔ ๓.๖๗๖** ๐.๐๐๖ 
ภายในกลุ่ม ๒๕๙.๑๗๙ ๓๗๖ ๐.๖๘๙   
รวม ๒๖๙.๓๑๕ ๓๘๐    

๒. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๓๔๙ ๔ ๔.๐๘๗ ๗.๑๘๕** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๓.๘๙๕ ๓๗๖ ๐.๕๖๙   
รวม ๒๓๐.๒๔๔ ๓๘๐    

๓. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์  

ระหว่างกลุ่ม ๑๕.๕๔๗ ๔ ๓.๘๘๗ ๖.๓๐๖** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๑.๗๕๙ ๓๗๖ ๐.๖๑๖   
รวม ๒๔๗.๓๐๖ ๓๘๐    

๔ . ด้ านการมี ส่ วน
ร่วมในการประเมิน
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม ๓๙.๐๐๙ ๔ ๙.๗๕๒ ๑๔.๐๙๙** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๖๐.๐๘๙ ๓๗๖ ๐.๖๙๒   
รวม ๒๙๙.๐๙๘ ๓๘๐    

รวม ระหว่างกลุ่ม ๑๕.๗๙๒ ๔ ๓.๙๔๘ ๗.๗๖๕** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๑.๑๗๓ ๓๗๖ .๕๐๘   
รวม ๒๐๖.๙๖๕ ๓๘๐    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 



๑๑๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมจ าแนกตาม
รายได้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F=๗.๗๖๕, Sig.= ๐.๐๐๐)  
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยแตกต่างกันทุกด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (F= ๓.๖๗๖, Sig.= ๐.๐๐๖)  
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (F=๗.๑๘๕, Sig.= ๐ .๐๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์  (F=๖ .๓๐๖, Sig.= ๐ .๐๐๐) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ  
(F=๑๔.๐๙๙, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายได้ภาพรวม 

(n=๓๘๑) 

 
รายได้ 

 

 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑  
ขึ้นไป 

 ๓.๓๙ ๓.๗๕ ๓.๘๗ ๓.๔๘ ๓.๑๔ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ๓.๓๙ - -๐.๓๖* -๐.๔๙* -๐.๐๙ ๐.๒๔ 
๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ ๓.๗๕ - -  -๐.๑๒ ๐.๒๖ ๐.๖๐* 
๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ ๓.๘๗ - - - ๐.๓๙ ๐.๗๓* 
๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ ๓.๔๘ - - - - ๐.๓๔ 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๓.๑๔ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายได้ ด้านภาพรวม แตกต่างกันจ านวนสี่คู่ คือ 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มรีายได้ ๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ บาท 





๑๑๖ 
 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

  
ตารางท่ี ๔.๒๒  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(n=๓๘๑) 

รายได้ 

 

 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑  
ขึ้นไป 

 ๓.๓๗ ๓.๕๖ ๓.๗๙ ๓.๖๙ ๓.๐๓ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ๓.๓๗ - -๐.๑๙ -๐.๔๒* -๐.๓๒ ๐.๓๔ 
๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ ๓.๕๖ - -  -๐.๒๓ -๐.๑๓ ๐.๕๓* 
๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ ๓.๗๙ - - - ๐.๑๐ ๐.๗๖* 
๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ ๓.๖๙ - - - - -๐.๖๖ 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๓.๐๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แตกต่างกันจ านวนสามคู่ คือ 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 





๑๑๗ 
 

 ตารางที่ ๔.๒๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๘๑) 

รายได้ 

 

 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑  
ขึ้นไป 

 ๓.๔๑ ๓.๘๖ ๓.๘๖ ๓.๕๗ ๓.๔๗ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ๓.๔๑ - -๐.๔๔* -๐.๔๕* -๐.๑๕ -๐.๐๖ 
๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ ๓.๘๖ - -  -๐.๐๑ ๐.๒๙ ๐.๓๘* 
๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ ๓.๘๖ - - - ๐.๒๙ ๐.๓๘ 
๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ ๓.๕๗ - - - - ๐.๐๙ 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๓.๔๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายได้ ด้านภาพรวมแตกต่างกันจ านวนสามคู่ คือ 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

 
 
 
 
 





๑๑๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(n=๓๘๑) 

 
รายได้ 

 
 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑  
ขึ้นไป 

 ๓.๕๑ ๓.๙๓ ๓.๙๕ ๓.๓๘ ๓.๖๙ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ๓.๕๑ - -๐.๔๒* -๐.๔๔* ๐.๑๒ -๐.๑๘ 
๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ ๓.๙๓ - -  -๐.๐๒ ๐.๕๕ ๐.๒๔ 
๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ ๓.๙๕ - - - ๐.๕๗ ๐.๒๖ 
๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ ๓.๓๘ - - - - -๐.๓๐ 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๓.๖๙ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายได้ ด้านด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
แตกต่างกันจ านวนสองคู่ คือ 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 

(n=๓๘๑) 

รายได้ 

 

 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑  
ขึ้นไป 

 ๓.๒๔ ๓.๖๓ ๓.๘๗ ๓.๒๖ ๒.๓๕ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ๓.๒๔ - -๐.๓๙* -๐.๖๓* -๐.๐๒ -๐.๘๙* 
๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ ๓.๖๓ - -  -๐.๒๔ ๐.๓๗ ๑.๒๘* 
๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ ๓.๘๗ - - - ๐.๖๑ ๑.๕๓* 
๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ ๓.๒๖ - - - - ๐.๙๒* 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๒.๓๕ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายได้ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 
แตกต่างกันจ านวนหกคู่ คือ 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป  

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐–๑ ๐,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอยน้อยกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 





๑๒๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัด
มู ลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ า เภอสุ วรรณ ภู มิ  จั งห วัดร้อย เอ็ด   
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

(n=๓๘๑) 

สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูล
ฝอย  

 
๐.๐๘๓ 

 
- 

 
๐.๔๒๒ 

 
- 

 
 

๒. อายุ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูล
ฝอย  

 
- 

 
๓.๘๓๖* 

 
๐.๐๑๐ 

 
 

 
- 

๓. ระดับ
การศึก
ษา 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูล
ฝอย  

 
- 

 
๓.๗๕๙** 

 
๐.๐๐๕ 

 
 

 
- 

๔. อาชีพ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูล
ฝอย  

 
- 

 
๐.๙๙๔ 

 
๐.๔๒๑ 

 
- 

 
 

๕. รายได้ การมีส่วนร่วมของประ 
ชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอย  

 
- 

 
๗.๗๖๕** 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

 
จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ดังนี้ 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๑๒๑ 
 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  จั งหวั ดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมแตกต่างกัน  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่ งห ลวง อ า เภอสุ วรรณ ภู มิ  จั งห วัด ร้อย เอ็ด  โดยภ าพรวมแตกต่ างกั น  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอาชีพกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัด
มูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายด้าน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๗ – ๔.๓๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๗  ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. การรับรู้ข่าวสารมีน้อย บางชุมชนการประชาสัมพันธ์ไม่ถั่วถึง  ๒ 
๒. ไม่ค่อยมีเวลาในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๘ 
๓. ในชุมชนไม่ค่อยได้รับการอบรมเรื่องขยะมูลฝอย ๓ 
๔. มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา แต่ไมไ่ดร้ับการสนับสนุน ๕ 
๕. ทุกฝ่ายไม่ค่อยได้พูดจาตกลงกันเท่าท่ีควร ๘ 
๖. คนในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการหารือ ๓ 
๗. ไมม่ีการเชิญเข้าร่วมในการตัดสินใจเลยไม่ทราบปัญหา ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จะต้องท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องซึ่งเป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่ จะกระตุ้นให้ประชาชนสนใจรับทราบและปฏิบัติตาม 

๘ 

๒. ให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒ 
๓. ให้มีการรอบรมเรื่องขยะมูลฝอยให้กับคนในชุมชน ๔ 
๔. จัดเวทีให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล ประชาชน โดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ๕ 
๕. ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ ๒ 
๖. ให้เทศบาลเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ๔ 
๗. ให้เทศบาลเห็นความส าคัญเรื่องขยะมูลฝอยให้มากกว่านี้ ๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๙  ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 

  

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. เทศบาลไม่มีรถเก็บขยะ ๑๑ 
๒. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ๘ 
๓. คนในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแยกขยะ ๑ 
๔. คนในชุมชนชอบมักง่าย ๓ 
๕. การให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการแยกมูลฝอยยังไม่ถั่วถึง ๔ 
๖. ไม่ค่อยมีเวลา ๒ 
๗. คนในชุมชนน าขยะไปเผาทิ้งเองท าให้เกิดมลพิษ ๒ 

 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

ตารางที่ ๔.๓๐  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. เทศบาลจัดหาสถานที่ท้ิงขยะให้กับชุมชน  ๓ 
๒. ให้ความรู้เรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอยในชุมชน ๕ 
๓. เทศบาลจัดการเรื่องขยะอย่างเป็นระบบ ๒ 
๔. จัดหารถเก็บขยะประจ าต าบล ๓ 
๕. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกประเภท

ขยะจากแหล่งก าเนิด 
๘ 

๖. น าขยะบางส่วนกลับมาใช้ใหม่และน าขยะเปียกมาใช้ท าปุ๋ยหมัก ๘ 
๗. เทศบาล อสม. และชุมชนช่วยกันท าความสะอาดในชุมชนเดือนละครั้ง ๑ 

 
ตารางที่ ๔.๓๑   ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ 

  

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. แยกขยะเพ่ือน าไปขาย แต่โดนพ่อค้าเอาเปรียบเรื่องราคา ๕ 
๒. ท าปุ๋ยหมักเพ่ือมาใส่พืชผักในสวนครัวที่ปลูกแต่ยังไม่มากพอ ๑ 
๓. ชุมชนยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร ๑ 
๔. รว่มประชุมในการตัดสินใจ แตป่ัญหาที่เสนอไปยังไม่ไดถู้กน าไปร่วมด าเนินการ ๒ 
๕ ไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์เท่าที่ ๓ 
๖ อยากให้มีพ่อค้าจากถิ่นอ่ืนๆมารับซื้อมูลฝอย ๒ 
๗ ไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์เต็มที่ ๓ 

 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓๒  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. เทศบาลจัดหาพ่อค้าคนกลางมาซื้อขยะที่แยกในราคาท่ีเหมาะสม ๗ 
๒. ขยะที่ได้จากการแยกก่อนทิ้งสามารถน าไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ ๘ 
๓. ให้ความรู้แก่ จนท. เรื่องมูลฝอยและน าไปประชาคมกับชุมชน ๓ 
๔. ควรมีรถเก็บขยะตามชุมชน ๓ 
๕ ให้มีพ่อค้าจากถิ่นอ่ืนๆมารับซื้อของเก่า ๕ 
๖ ให้เทศบาลจัดการรับซื้อมูลฝอย ๕ 
๗ ให้เทศบาลหารถเก็บขยะตามหมู่บ้านเป็นประจ า ๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๓  ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล 

  

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีรถเก็บขยะและการคัดแยกที่เป็นระบบ จึงไม่สามารถ
ให้รายละเอียดที่ชัดเจนได้  

๑๑ 

๒. อุปกรณ์ถังแยกขยะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ๖ 
๓. สะอาดเฉพาะช่วงที่ เทศบาล อสม. ชุมชนร่วมมือกันท าความสะอาดรอบชุมชน ๑ 
๔ การประเมินผลเป็นไปยากเพราะคนในชุมชนไม่ค่อยตระหนักถึงปัญหาขยะมูล

ฝอย 
 

๑ 
๕ ทุกฝ่ายไม่ค่อยให้ความร่วมมือกัน ๔ 
๖ ไม่มีที่ทิ้งขยะ ๕ 
๗ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ ๑ 

 
 
 



๑๒๖ 
 

ตารางที่ ๔.๓๔  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. เชิญตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้ทราบถึงปัญหา   ๓ 
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละชุมชน ๒ 
๓. เทศบาลจัดงบเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ถังแยกขยะเพ่ือให้เพียงพอกับแต่ละชุมชน ๒ 
๔ เทศบาลจัดหารถเก็บขยะมาเก็บขยะทุกๆ ๑ อาทิตย ์ ๑ 
๕ ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง ๓ 
๖ ให้ผู้น าเทศบาลท าความเข้าใจกับชุมชน ๑ 
๗ ทุกฝ่ายจับมือกันแก้ปัญหา ๑ 

 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

การสัมภาษณ์นี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถามตาม
แนวคิดของ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff.) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
แนวทางที่จะน าไปก าหนดเป็นแนวปฏิบัติของชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญ

และต้องร่วมมือกันแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นจัดเวทีประชุมประชาคมในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย๑ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาว่าขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญ และต้องสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วม

                                                           

๑  

สัมภาษณ์ นายบุญยืน นาคแสง, ก านันต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๗ 
 

ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ๒ ทุกภาคส่วนรวมถึงผู้น าทั้ง ๑๕ ชุมชน ต้องช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนหรือตัวแทนในชุมชนนั้นๆทราบ๓ เกิดความตื่นตัวและตระหนัก
เห็นความส าคัญอยากเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ปฏิบัติตามข้อก าหนดท้องถิ่นว่าด้วยมูลฝอยและร่วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหามูลฝอย๔ประชาชน
ต้องร่วมมือกันช่วยประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะที่เป็นพิษหรือ
ขยะอันตราย๕ บางชุมชนการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง การรับรู้ข่าวสารมีน้อยท าให้ไม่ทราบปัญหา 
บางชุมชนไม่มีการเชิญเข้าร่วมในการตัดสินใจ ไม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  เนื่องจากว่าโอกาสที่
จะน าเสนอความคิดเห็นค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนส่วน
ใหญ่๖ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อสม. โดยทุกภาคส่วนต้องเล้งเห็นความส าคัญ ควรให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสนับสนุนให้มีที่ทิ้งขยะเพ่ือรับรองการน าขยะไปทิ้งเพราะเป็นสิ่งที่ควรท า
และช่วยกันแก้ปัญหา๗ ไม่จ าเป็นต้องถึงคราววาระเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเพ่ือตัดสินใจหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ประชาชนในชุมชนเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน๘ ควรแสดงความคิดเห็นด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย อาจออกมาในรูปแบบของโครงการจิตอาสาเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของแต่ละชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย๙ ที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค 
กิจกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า ประชาชนในชุมชนมีส่วนท าให้เกิดขยะ
มูลฝอยในชุมชนจึงต้องมีส่วนร่วมกันตัดสินใจ๑๐ และเสนอความคิดเห็นร่วมกับเทศบาล๑๑ ผู้น าและคน

                                                           

๒ สัมภาษณ์ นางสาวสรินยา โยธาจันทร์, หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓ สัมภาษณ์ นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔ สัมภาษณ์ นายเรียบ โยธาจันทร์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๕ สัมภาษณ์ นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุพิชญา ชุมศรี, ตัวแทนประชาชนบ้านคูดินทราย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลทุ่งหลวง,  
๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๗ สัมภาษณ์ นายค าภู มังสระคู, ไวยาวัจกรวัดพลับพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๘ สัมภาษณ์ นางสาวอภิญญา อาษาธง, นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๙ สัมภาษณ์ นางสาวธีรญาดา น้ ากระจาย, ตัวแทนประชาชนบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๓ ต าบลทุ่งหลวง,  
๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐ สัมภาษณ์ นายอ าพันธ์ แก่นวิชา, นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๑ สัมภาษณ์ นางกรรณิการ์ บุญรอด, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลทุ่งหลวง, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 
 

ในชุมชนเพ่ือสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจกัน๑๒ และได้เห็นความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการออก
ความคิดเห็นร่วมกันเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ให้ประชาชนในชุมชน
ชวนคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้านปฏิบัติตามข้อก าหนดท้องถิ่นว่าด้วยมูลฝอยและร่วมมือกับชุมชน
ในการแก้ปัญหามูลฝอย มีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยในชุมชน๑๓ มีส่วนร่วม
ในการท าประชาคมเพ่ือทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือตัดสินใจหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ในการน ามูลฝอยไปทิ้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ภาพรวมที่ชัดเจนและได้ความรู้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะอย่างยังยืนต่อไป   

สรุป การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนในชุมชน
ทุกภาคส่วนต้องเล้งเห็นความส าคัญ วัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้
ทราบถึงปัญหาและมีส่วนร่วมที่จะเข้ามาร่วมตัดสินใจเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน บาง
ชุมชนการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงการรับรู้ข่าวสารมีน้อย โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจไม่มี การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะที่เป็นพิษหรือขยะ
อันตรายจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยทุกภาคต้องให้ความส าคัญช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในชุมชนทราบถึง
แนวทางในการตัดสินใจ เพ่ือเป็นความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชุมชนให้
เกิดประโยชน์ต่อไป 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองเป็นส่วน

ใหญ่๑๔ ประชาชนในชุมชนจะชวนคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้านให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดท้องถิ่นว่า
ด้วยมูลฝอยและร่วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหามูลฝอย๑๕ มีการแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนใน
ชุมชนเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยออกมาในรูปแบบของ
โครงการ จิตอาสา และแยกขยะก่อนทิ้ง๑๖ การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากส่วนหนึ่ง
ประชาชนสามารถก าจัดขยะได้เองและทาง อสม. จะชวนคนในหมู่บ้านท าความสะอาดหน้าบ้านหรือ

                                                           

๑๒ สัมภาษณ์ พระเจียมศักดิ์ ฐานวโร, วัดพลับพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวทิพวรรณ ส าเนียงเย็น, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง,  
๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุพิชญา ชุมศรี, ตัวแทนประชาชนบ้านคูดินทราย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลทุ่งหลวง, 
๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๕ สัมภาษณ์ นายเรียบ โยธาจันทร์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวอภิญญา อาษาธง, นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๙ 
 

รอบๆหมู่บ้านเป็นประจ าทุกๆ เดือน๑๗ และเนื่องจากเทศบาลไม่มีรถเก็บขยะประจ าต าบลประชาชน
จึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรื่องขยะโดยตรง การคัดแยกการท าความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน 
และบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อยเดือนละครั้งร่วมกับ อสม. และเทศบาล๑๘การด าเนินงานจัดให้มีการ
แยกขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือให้มีการทิ้งขยะที่มีสารพิษและสารเคมี มีที่ทิ้ง ตามจุดก าหนด๑๙ 
ประชาชนต้องร่วมมือกันก่อขยะในประมาณที่จ าเป็น แยกขยะออกเป็นขยะเปียกขยะแห้งก่อนทิ้ง๒๐ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากส่วนหนึ่งประชาชนสามารถก าจัดข ยะได้เอง ได้
ผลประโยชน์จากการแยกขยะ เพราะขยะบางส่วนสามารถน ากลับไปใช้ได้ใหม่ บางส่วนสามารถเอามา
ท าปุ๋ยชีวภาพและสามารถน าไปขายได้๒๑ เทศบาลมีความพยายามแยกขยะชัดเจน ทั้ง ๔ ประเภท 
อย่างแรกเพ่ือที่จะน าขยะกับมารีไซเคิล ที่ ๒ คือขยะทั่วไป ที่ ๓ เป็นขยะอันตราย และที่ ๔ เป็นขยะ
เปียก๒๒ มีการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะที่เป็นพิษหรือ
อันตรายโดยให้ทุกชุมชนมีที่เก็บขยะที่เป็นอันตรายเพ่ือไปก าจัดตลอดจนท าการอบรมประชาชนตาม
โครงการบริหารจัดการขยะการรับสมัคร อถล. ในชุมชน เพ่ือให้มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจ า
ท้องถิ่นตลอดจนจัดท าแผนการจัดการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนหมู่บ้านทุกๆเดือน๒๓ เพ่ือเป็นแนวทางที่
จะน าไปก าหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์การบริหารท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนต้องร่วมมือกันก่อขยะในประมาณที่จ าเป็น แยกขยะออกเป็นขยะเปียกขยะ
แห้งก่อนทิ้ง๒๔ขยะบางส่วนสามารถน ากลับไปใช้ได้ใหม่ บางส่วนสามารถเอามาท าปุ๋ยชีวภาพและ
สามารถน าไปขายได๒้๕ 

                                                           

๑๗ สัมภาษณ์ นางกรรณิการ์ บุญรอด, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลทุ่งหลวง, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวสรินยา โยธาจันทร์, หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๙ สัมภาษณ์ นายบุญยืน นาคแสง, ก านันต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๐ สัมภาษณ์ พระเจียมศักดิ์ ฐานวโร, วัดพลับพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๑ สัมภาษณ์ นางสาวทิพวรรณ ส าเนียงเย็น, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง,  
๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๒ สัมภาษณ์ นายค าภู มังสระคู, ไวยาวัจกรวัดพลับพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๓ สัมภาษณ์ นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๔ สัมภาษณ์ นายอ าพันธ์ แก่นวิชา, นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๕ สัมภาษณ์ นางสาวธีรญาดา น้ ากระจาย, ตัวแทนประชาชนบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๓ ต าบลทุ่งหลวง,  
๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๐ 
 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านการด าเนินงานเนื่องจากเทศบาลไม่มีรถเก็บขยะ
ประจ าต าบล เทศบาลได้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยเริ่มจากชวนคนในครอบครัว แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และน าไป
ขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยที่เทศบาลได้จัดถังขยะไว้ให้ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ช่องๆ แรกเพ่ือที่จะน าขยะกับมารี
ไซเคิล ช่องที่ ๒ คือขยะทั่วไป ช่องที่ ๓ เป็นขยะอันตราย และช่องที่ ๔ เป็นขยะเปียก เพ่ือเป็น
แนวทางที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน ในส่วนของอุปกรณ์ใส่ขยะไม่เหมาะสม
เท่าไรเพราะมีขนาดเล็ก การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากส่วนหนึ่งประชาชนสามารถก าจัด
ขยะได้เอง และมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจ าท้องถิ่น (อถล.) ร่วมกับอสม.ชวนคนในชุมชนท า
ความสะอาดหน้าบ้านหรือรอบๆหมู่บ้านเป็นประจ าทุกๆเดือน 

 ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมมือของประชาชนในการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยในชุมชนท า

ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะมูลฝอยมากข้ึนและมีการชวนคนในครอบครัว
เพ่ือนบ้านให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดท้องถิ่นว่าด้วยขยะมูลฝอยและร่วมมือกับคนในชุมชนในการ
แก้ปัญหามูลฝอย มีการแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและน าไปขายเพ่ือเป็นราย๒๖ประชาชนเกิดความรู้
และการออกปฏิบัติการก าจัดมูลฝอยท าให้เกิดการจัดการมูลฝอยในชุมชนอย่างมีระบบมีแผนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ประชาชนได้ความรู้จากการบริหารจัดการขยะมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ
ในชุมชนลดลง๒๗ขยะบางส่วนสามารถน ากลับไปใช้ได้ใหม่บางส่วนสามารถเอามาท าปุ๋ยชีวภาพและ
สามารถน าไปขายได้๒๘ การคัดแยกขยะและก าจัดขยะที่ถูกต้องท าให้ชุมชนลดปริมาณขยะ๒๙ชุมชนมี
ความสะอาดสภาพแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่๓๐ เป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับในชุมชน รู้จักรักสามัคคีกัน
โดยมีกิจกรรมการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลมี
เครือข่ายอาสาสมัครให้การร่วมมือกันเป็นอย่างดี๓๑ เป็นผลดีต่อสุขภาพและได้ความสามัคคีของ

                                                           

๒๖ สัมภาษณ์ นายเรียบ โยธาจันทร์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๗ สัมภาษณ์ นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๘ สัมภาษณ์ นายอ าพันธ์ แก่นวิชา, นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวทิพวรรณ ส าเนียงเย็น, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง,  
๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวสรินยา โยธาจันทร์, หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๑ สัมภาษณ์ นายบุญยืน นาคแสง, ก านันต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๑ 
 

ประชาชนในชุมชน๓๒มีอาสาสมัครเกิดข้ึนในชุมชนช่วยในการจัดการขยะมูลฝอยออกมาในรูปแบบของ
โครงการ จิตอาสา และแยกขยะก่อนทิ้ง๓๓ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมความสะอาดของล าคลอง การ
ด าเนินงานร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานรัฐในการจัดการขยะมูลฝอยท าให้เกิดประโยชน์
ภาพรวมที่ชัดเจนไม่มีขยะทิ้งตามไหล่ทาง ไม่มีมลพิษรบกวนจากการเผาขยะ ท าให้ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่มาจากการสะสมของขยะหรือสัตว์ที่ไปคุ้ยเขี่ยขยะ๓๔ 
รอบๆบ้านเกิดความสะอาด หน้าบ้านน่ามองเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของ
ประชาชนในชุมชน๓๕  

สรุป การรับผลประโยชน์จากการด าเนินงานร่วมกันของประชาชนในชุมชนและหน่วยงาน
รัฐในการจัดการขยะมูลฝอย ท าให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีกัน ในครัวเรือนมีการแยก
ขยะก่อนน าไปทิ้ง ขยะบางส่วนสามารถน าไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนขยะเปียก
สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือน าไปใส่พืชผักสวนครัว ในชุมชนไม่มีขยะทิ้งตามถนนและ
ไหล่ทาง ไม่มีมลพิษรบกวนจากการเผาขยะ โดยภาพรวมจากการด าเนินงานท าให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี หน้าบ้านน่ามอง แม่น้ าล าคลองสะอาดปราศจากเชื้อโรคท าให้ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
ด้านการประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลจะเป็นการประเมินด้วย

สายตาและท าประชาคมเพ่ือรับรองการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้งบประมาณให้ชุมชนได้บริหาร
จัดการเอง๓๖ส่วนหนึ่งประชาชนจะช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชน๓๗ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ และการออกปฏิบัติการก าจัดมูลฝอยท าให้เกิดการจัดการ
มูลฝอยที่เป็นรูปธรรม๓๘ ประชาชนได้ความรู้การบริหารจัดการขยะมากขึ้นท าให้ปริมาณขยะมูลฝอย

                                                           

๓๒ สัมภาษณ์ นางกรรณิการ์ บุญรอด, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลทุ่งหลวง, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๓ สัมภาษณ์ นางสาวสุพิชญา ชุมศรี, ตัวแทนประชาชนบ้านคูดินทราย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลทุ่งหลวง,  
๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวอภิญญา อาษาธง, นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๕ สัมภาษณ์ พระเจียมศักดิ์ ฐานวโร, วัดพลับพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๖ สัมภาษณ์ นางกรรณิการ์ บุญรอด, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลทุ่งหลวง, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๗ สัมภาษณ์ นายเรียบ โยธาจันทร์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๘ สัมภาษณ์ พระเจียมศักดิ์ ฐานวโร, วัดพลับพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 
 

ลดน้อยลง๓๙ มีการคัดแยกขยะและก าจัดขยะท่ีถูกต้อง ปริมาณขยะลดลงสภาพแวดล้อมของชุมชนน่า
อยู่ และท าให้ชุมชนสะอาด๔๐ ควรให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญของเทศบาลในการด าเนินการติดตามประเมินผล๔๑ การประเมินยังไม่มีเนื่องจากเทศบาล
ยังไม่มีที่ทิ้งขยะอย่างเป็นทางการ๔๒ การประเมินสภาพแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่ การคัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะที่ถูกต้องนั้นท าให้ชุมชนลดปริมาณขยะและท าให้ชุมชนสะอาด๔๓ การประเมินผลจะเป็น
ในช่วงท้ายของปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะมีการออกแบบประเมินผลด้านขยะและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับประชาชน และรายงานให้ทราบเพ่ือร่วมกันหาข้อดีข้อเสียเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป๔๔ 
ประเมินผลจะมีการติดตามประเมินผลให้กับชุมชนที่สะอาด และชุมชนที่สามารถลดมูลฝอยโดยมี
กิจกรรมการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล โดยมี
เครือข่ายอาสาสมัครให้การร่วมมือกันเป็นอย่างดี๔๕ การประเมินผลยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรท าให้
บ้านเมืองมีความสะอาดน่าอยู่น่ าชื่นชมปราศจากกลิ่น เน่ าเหม็น๔๖ ได้ช่วยในการประเมิน
สภาพแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่ การคัดแยกขยะและก าจัดขยะที่ถูกต้องนั้นท าให้ชุมชนลดปริมาณขยะ
และท าให้ชุมชนสะอาด๔๗ 

สรุป ประชาชนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและร่วมท าประชาคมเพ่ือปรึกษาหารือกันในที่ประชุม
เพ่ือจัดท าเป็นโครงการของบประมาณสนับสนุนใช้ในการบริหารจัดการในชุมชนเอง ส่วนหนึ่ง

                                                           

๓๙ สัมภาษณ์ นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๐ สัมภาษณ์ นางสาวสรินยา โยธาจันทร์, หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๑ สัมภาษณ์ นายอ าพันธ์ แก่นวิชา, นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๒ สัมภาษณ์ นางสาวสุพิชญา ชุมศรี, ตัวแทนประชาชนบ้านคูดินทราย หมู่ที่ ๑๑ ต าบลทุ่งหลวง,  
๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๓ สัมภาษณ์ นางสาวทิพวรรณ ส าเนียงเย็น, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง,  
๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๔ สัมภาษณ์ นางสาวอภิญญา อาษาธง, นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทุ่งหลวง, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๕ สัมภาษณ์ นายบุญยืน นาคแสง, ก านันต าบลทุ่งหลวง, วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๖ สัมภาษณ์ นายค าภู มังสระคู, ไวยาวัจกรวัดพลับพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๗ สัมภาษณ์ นางสาวธีรญาดา น้ ากระจาย, ตัวแทนประชาชนบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๓ ต าบลทุ่งหลว,  
๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๓ 
 

ประชาชนจะช่วยในการประชาสัมพันธ์ประเมินผลการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยในชุมชนด้วยการ
ให้ข้อมูลเมื่อมีการซักถาม   

 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจยัเอง 

 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์
๑. การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแล้วน าไปขาย 
๒. บริเวณรอบ ๆ บ้านและชุมชนสะอาด 
๓. การน ามูลฝอยเปียกมาท าปุ๋ยหมัก 
๔. การน าขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือถุงพลาสติกที่ใช้
แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
๕. การคัดแยกมูลฝอยขายเพื่อแปรรูปใหม่อย่าง
สม่ าเสมอ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 
๑. ประเมินผลการบริหารงานด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชน 
๓. แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะให้เทศบาลทราบ  
๔. การแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อพบถังขยะช ารุด หรือไม่
เพียงพอ 
๕. การประเมินการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยในชุมชน
ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๑. การเสนอปัญหาและความต้องการก าจัดขยะมูลฝอย
ของชุมชน 
๒. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  
๓. การน าเสนอทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการจัดการมูลฝอย 
๔. การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการ 
๕. การวางแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
๑. การคัดแยกประเภทมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง  
๒. ชวนคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในการคัดแยกมูล
ฝอย 
๓. การใช้ถุงผ้าปิ่นโต หรือตะกร้ามาซื้อสินค้า 
๔. การเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 
๕. น ามูลฝอยเปียกในครัวเรือนมาท าเป็นปุ๋ย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 



๑๓๔ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” สรุปได้ว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยประกอบไปด้วย ๔ ด้าน คือ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหาและความต้องการก าจัดขยะ

มูลฝอยของชุมชนร่วมกับเทศบาล รวมถึงได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมวิเคราะห์ปัญหาเสนอแนะ
ความต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชน 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกประเภทขยะก่อนน าไปทิ้ง และมีการชวนคนใน

ครอบครัวและเพ่ือนบ้านใช้ถุงผ้าปิ่นโต หรือตะกร้ามาซื้อสินค้าเพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน และเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ือมา
ท าเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 

๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแล้วน าไปขาย บริเวณ

รอบๆบ้านรวมถึงในชุมชนและล าคลองสะอาดเพราะไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ได้ปุ๋ยหมักหรือน้ าหมัก
จุลินทรีย์ชีวภาพจากการน ามูลฝอยเปียกในบ้านมาท าปุ๋ยหมัก มีขวดแก้วถุงพลาสติกที่ใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหมโ่ดยการคัดแยกมูลฝอยขายเพ่ือแปรรูปใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลยังไม่

มีรถเก็บขยะประจ าต าบลประชาชนจึงประเมินผลการด าเนินงานโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
และช่วยประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโดยแสดงความคิดเห็นหรือตอบข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการมูลฝอยของเทศบาลต่อที่ประชุม หรือแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อพบถังขยะของเทศบาลช ารุด
หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  



  
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   
๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๑ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.)  และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๒ คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ มี

อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ มีการศึกษาระดับมัธยม จ านวน ๑๘๙ คน 



๑๓๖ 
 

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖ อาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๒๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ และมีรายได้ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน  ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ 

๕.๑.๒ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๗๓๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๘๔๑) 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๗๘) 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = ๓.๖๖ , S.D. = ๐.๘๐๗) 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (x̅ = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๘๘๗) 
๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน (t = -๐.๘๐๓, Sig.= 
๐.๔๒๒) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน (F=๓.๘๓๖, Sig.=๐.๐๑๐) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๑๓๗ 
 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน (F=๓.๗๕๙, Sig.=
๐.๐๐๕) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๙๙๔, Sig.=
๐.๔๒๑) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ ๕ และประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน (F=๗.๗๖๕, Sig.= 
๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑. บางชุมชนการประชาสัมพันธ์ไม่ถั่วถึงการรับรู้ข่าวสารมีน้อย  
๒. ไม่ค่อยมีเวลาในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๓. มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน 
๔. เทศบาลไม่มีสถานที่รองรับการทิ้งขยะ 
๕. แยกขยะเพ่ือน าไปขาย แต่โดนพ่อค้าเอาเปรียบเรื่องราคา 
๖. ถังแยกขยะมีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
๗. เทศบาลยังไม่มีรถเก็บขยะและการคัดแยกที่เป็นระบบ จึงไม่สามารถให้รายละเอียด

ที่ชัดเจนได ้
 ข้อเสนอแนะ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๑. ให้วัดเป็นศูนย์กลางช่วยแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. อบรมให้ความรู้เรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอยในชุมชน 
๓. เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
๔. เทศบาลจัดหาสถานที่ท้ิงขยะให้กับชุมชน 
๕. จัดตั้งธนาคารขยะและรับซื้อขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้  



๑๓๘ 
 

๖. เพ่ิมอุปกรณ์ถังแยกขยะให้เหมาะสมและเพียงพอกับแต่ละชุมชน 
๗. เทศบาลจัดหารถมาเก็บขยะในชุมชนทุกๆ ๑ อาทิตย ์
๕.๑.๕ สรุปแบบสัมภาษณ์ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน

ร่วมกับเทศบาลยังมีประชาชนบางส่วนไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมตัดสินใจเพ่ือเสนอปัญหาและความ
ต้องการ ส่วนหนึ่งเกิดจากไม่มีเวลาและไม่ได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุม วัดจึงเป็นศูนย์กลางที่สามารถ
ช่วยแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้มีส่วน
ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเสนอความต้องการของชุมชน 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
เนื่องจากเทศบาลไม่มีรถเก็บขยะประจ าต าบลและไม่มีสถานที่รองรับส าหรับทิ้งขยะ เทศบาลได้จัดถัง
ขยะไว้ตามจุดในชุมชนเพ่ือประชาชนในชุมชนได้น าขยะมาทิ้งในถังที่แยกไว้ให้ ในส่วนของอุปกรณ์ใส่
ขยะไม่เหมาะสมเท่าไรเพราะมีขนาดเล็ก การด าเนินงานบางส่วนเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในการแยกขยะก่อนทิ้ง และภายในชุมชนประชาชนมีการร่วมมือกับทาง 
อสม. และเทศบาล ท าความสะอาดหน้าบ้านหรือรอบๆหมู่บ้านเป็นประจ าทุกๆเดือน 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในครัวเรือนมีการแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง 
ท าให้ขยะบางส่วนสามารถน าไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน ขยะเปียกสามารถน ามาท าเป็น
ปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือน าไปใส่พืชผักสวนครัว ในชุมชนไม่มีขยะทิ้งตามถนนและไหล่ทาง ไม่มีมลพิษ
รบกวนจากการเผาขยะ ผลประโยชน์โดยภาพรวมจาการด าเนินงานท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
หน้าบ้านน่ามอง แม่น้ าล าคลองสะอาดปราศจากเชื้อโรค ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ ประชาชนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในด้าน
การประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและร่วมท า
ประชาคมเพ่ือปรึกษาหารือกันในที่ประชุมเพ่ือจัดท าเป็นโครงการของบประมาณสนับสนุนใว้ใช้ในการ
บริหารจัดการในชุมชนเอง ส่วนหนึ่งประชาชนจะช่วยในการประเมินผลการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ในชุมชนด้วยการให้ข้อมูลเมื่อมีการซักถาม   

 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอย ทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จ านง พายัพวัฒนวงษ์  ได้วิจัยเรื่อง “ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”  ผลการวิจัยพบว่า ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมินผลประชาชนมีส่วนร่วมมากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และอันดับสุดท้าย คือด้านการ
ตัดสินใจ๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผล
การศึกษา พบว่า สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนประชาชนส่วนมาก
จะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก าจัดให้ ในภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจถึงร้อยละ ๙๓  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย พบว่าประชาชนโดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยส่วนมากประชาชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อน
น าไปทิ้ง ความต้องการของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริการส่วนต าบลหนองโก 
ประชาชนต้องการถุงด าเพ่ือใช้บรรจุขยะมูลฝอย ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ให้รถเก็บขนมาตรงเวลา ให้มี
การส่งเสริมวิธีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและควรมีการตั้งธนาคารขยะมูลฝอย๒ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฏพร ศรีสนอง ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะมีหน้าที่ในการก าจัด
ขยะมูลฝอยไม่รวมถึงการขนส่ง การเก็บรวบรวม โดยใช้วิธีการจัดการแบบบูรณาการ ๑) การคัดแยกขยะ 

                                                           

๑ จ านง  พายัพวัฒนวงษ,์ “ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่
เทศบาลเมื องฉะเชิ งเทรา จั งหวัดฉะเชิ งเทรา”, วิทยานิ พนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิ ต , (บั ณฑิ ตวิทยาลั ย : 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ก-ข. 

๒ สรรพสิทธิ์  แก้วเฮ้า, “การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน, ๒๕๕๗) : ๙๓. 



๑๔๐ 
 

๒) การใช้เตาเผาขยะ ๓) การท าการฝังกลบขยะ ๔) น ากลับมาใช้ใหม่ ๕) ท าปุ๋ย โดยวิธีการก าจัดขยะโดย
เริ่มจากการคัดแยกขยะ น าวัสดุที่มีค่าออกเพ่ือไปจ าหน่าย และหลังจากนั้นก็จะท าการคัดแยกในส่วน
อ่ืนๆ ต่อไป โดยน าออแกนิคหรือวัชพืชไปผลิตปุ๋ยชีวภาพ และก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพที่ได้น าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า๓  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย อาคม สุวรรณโน และคณะ ใน
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
เทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส าคัญ คือ ด้านความ
มีภูมิคุ้มกัน เทศบาลขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนคัดแยกขยะท าให้มีปริมาณ
ขยะตกค้างอยู่ในชุมชนเป็นจ านวนมากและก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ส าคัญ คือ ด้านการสร้างเครือข่าย เทศบาลควรสนับสนุนให้กลุ่มของประชาชนสร้างเครือข่ายใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับเทศบาล และปัจจัยที่มีส่วนส าคัญท าให้แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการประสบผลส าเร็จที่ส าคัญ คือ การที่ผู้น าของเทศบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนท าการคัดแยกขยะมูลฝอย๔ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยแตกต่างกัน จ าแนกได้ดังนี้ 

ประชาชนที่ม ีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าเพศไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เนื่องจาก 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีส่วนร่วม ในการ

                                                           

๓ อัฏพร  ศรีสนอง, “ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑), หน้า ก-ข. 

๔ อาคม  สุวรรณโน และคณะ,  “การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัด
แยก ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๘, ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๖๑) : ๑๒๒. 



๑๔๑ 
 

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๕ 

ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอายุไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เนื่องจาก 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของประชาชน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (ล้อประโคน) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการน้ าเสียของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๖ 

ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าระดับการศึกษาไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลไม่ได้ขึ้นอยู่
กับระดับการศึกษาของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (สินคง) ได้
วิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
โพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑๗ 

                                                           

๕ พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖), 
หน้า ก-ข. 

๖ พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (ล้อประโคน), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเสีย
ของชุมชนคลอง ๕ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี”, ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 

๗ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (สินคง), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 



๑๔๒ 
 

ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอาชีพไมม่ีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้งนี้
เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินรักษ์ สังสหชาติ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘ 

ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัด
มูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่ารายได้มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล ขึ้นอยู่กับ
รายได้ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน (ทายัง) ได้วิจัยเรื่อง 
"การมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี” พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี   ด้านการบริหารงาน
ด าเนินงาน แตกต่างกัน๙ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนด
เป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

                                                           

๘ ศิรินรักษ์  สังสหชาติ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วน
ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ก-ข. 

๙ พระมหาสาคร  กุลวฑฺฒโน (ทายัง), "การมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธสาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



๑๔๓ 
 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างข้อบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดในชุมชน โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือให้เกิดเป็นประสิทธิผล โดยประชาชนมีส่วนร่วมเสนอ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการจัดการมูลฝอยในชุมชนก่อนประชุมการท าประชาพิจารณ์ในการ
จัดการ 

๒. ส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องการลดปริมาณขยะด้วยการคัด
แยกประเภทขยะจากแหล่งก าเนิดให้ประชาชนในพ้ืนที่ของการด าเนินงานของเทศบาลทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดถึงประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการของเทศบาลในรูปแบบของกิจกรรมที่
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม 

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจั งและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไป
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ อบรม/ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเริ่มคัดแยกขยะจากครัวเรือน  

๒. รณรงค์ ให้ความรู้ในเรื่องการท าปุ๋ยหมักเพ่ือมาใส่พืชผักในสวนครัว 
๓. จัดสรรงบเพ่ือเพ่ิมขนาดอุปกรณ์ถังแยกขยะเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่

ละชุมชนและจัดหาสถานที่เพ่ือรองรับมูลฝอยของแต่ละชุมชน 
๔. จัดหาพ่อค้าคนกลางเพ่ือเข้ามารับซื้อ ขวด พลาสติกจากชุมชนเพ่ือน าไปรีไซเคิล 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไป
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูล
ฝอยของเทศบาล เพ่ือที่จะพัฒนาให้ประชาชนและหน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น 

๒. ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่ากระบวนการการ
มีส่วนร่วมแต่ละกระบวนการมีความส าคัญอย่างไร  



๑๔๔ 
 

๓. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการมูลฝอยโดยให้ความส าคัญต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก าจัดมูลฝอยของเทศบาล 

๔. ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป 

 
  
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาบาลี-ไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กีรติพงศ์  แนวมาลี . ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นส าหรับเยาวชน . กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๓๙. 
โกวิทย์  พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๔๘. 
_________.ธรรมาภิบาลท้องถื่นว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส . กรุงเทพมหานคร : 

มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๓. 
จันทรานี  สงวนนาม. เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง . 
 กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๖. 
จ านง  ไพโรจน์. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของของชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์, 

๒๕๓๕. 
ชินวัฒน์  สมสืบ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท . พิมพ์ครั้งที่ ๑. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙. 
ชุติ  ระบอบ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒. 
ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์. การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ ๕. 

ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๕๑. 

ชูศรี  วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ 
โปรเกรสซิฟ, ๒๕๕๓. 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙.  
ทศพร  ศิริสัมพันธ์ . ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ . พิมพ์ครั้งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. , 
๒๕๔๙. 



๑๔๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พ ิทยา  บวรว ัฒนา. แนวคิดทฤษฎ ีและหลักการร ัฐประศาสนศาสตร  . สาขาว ิชาว ิทยาการจ ัดการ: 
มหาว ิทยาล ัยส ุโขทัยธรรมาธ ิราช, ๒๕๕๓. 

ธงชัย  สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
________. องค การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๓. 
ธัญญา  ผลอนันต์ . แบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map ส าหรับพนักงานและหัวหน้ างาน . 

กรุงเทพมหานคร: Buzan Centre Thailand (BCT), ๒๕๕๔. 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ . การวิจัยและการวิเคราะห ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่  ๑๐ . 

กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒. 
นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และ กรณีตัวอย่าง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สิริลักษณ์การพิมพ์: ๒๕๔๗. 
นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วมหลักการพื้นฐานเทคนิคและกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร: 

598 Print, ๒๕๔๖. 
ปกรณ์  ปรียากร.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการ

พิมพ์, ๒๕๓๗. 
ประสาน  ตังสิกบุตร. การจัดการทรัพยากรมนุษย กับสิ่งแวดล้อม. บัณฑิตศึกษาสถาน:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

๒๕๔๒. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร.  กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยวิจัย (สกว.), ๒๕๔๓. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม . กรุงเทพมหานคร:  

จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐. 
พระเมธีธรรมาภรณ์. (ประยูร  ธมฺมจิตโต). คุณธรรมส าหรับบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓. 
มรุต วันทนากร. สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย เรื่อง เทศบาล . กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๔๗. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทย

อนุเคราะห์, ๒๕๒๖.  
_________. แนวคิดหลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: อนุเคราะห์ไทย, 

๒๕๔๙. 
วิภาส  ทองสุทธิ์. การบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อินทภาษ, ๒๕๕๑.  



๑๔๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วิรัช  สงวนวงศ์วาน. การจัดการและพฤติกรรมองค การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน), ๒๕๕๓. 
สมนึก  ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
สนิท  จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, 

๒๕๔๓. 
สิน  พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๗. 
สิรภพ  เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร การเมือง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 
เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์ . “ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศึกษา”. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

อลงกรณ์  อรรคแสง. สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย เรื่อง การจัดรูปแบบและโครงสร้างภายใน. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗. 

 
(๒) บทความทางวิชาการ 
ปิยชาติ  ศิลปสุวรรณ. “ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญ่ที่ประเทศก าลังเผชิญ (Municipal solid waste : 

The Significant problem of Thailand)”. ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
บทความวิชาการ. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๕๗. 

สรรพสิทธิ์  แก้วเฮ้า. “การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม.  
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๗. 

อาคม  สุวรรณโน และคณะ. “การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร น
เอเชีย ฉบับสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร . ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

อารีย์  พลภูเมือง และคณะ. “การพัฒนาระบบคัดแยกมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเขตเทศบาล  
ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด”. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้. ปีที่ ๔, ฉบับพิเศษ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
 
 



๑๔๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๓) วิทยานิพนธ /สารนิพนธ : 
กาญจนา  ด าจุติ. “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

กิ่งดาว  จินดาเทวิน. “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดอุตรดิตถ์”. วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๒.  

จ านง  พายัพวัฒนวงษ์. “ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต .  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

ดวงพร  แสงทอง. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในอ าเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี" . ปริญญานิพนธ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
, ๒๕๕๐.  

ตะติยา  กาฬสุวรรณ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งชองชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเฉิงเทรา”. 
วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะห ศาสตรมหาบัณฑิต. การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 

นาคม  ธีรสุวรรณจักร. “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔. 

ปิยะ  ประทีปรักมณี. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร". ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต   
ภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 

มนูญ  หวันหยี. “บทบาทผู้น าชุมชนการมีผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการ
ยอมรับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๐. 

 



๑๔๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วรวิทย์  มีมาก. “การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและประสิทธิผลของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่น : 

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลและเทศบาล”. ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๔๒. 

วิษณุกร  ปุ่มแม่น. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา : เทศบาลนครนนทบุรี”. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง
ท้องถิ่น. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๑. 
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_______ นางสาวธีรญาดา น้ ากระจาย. ตัวแทนประชาชนบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๓ ต าบลทุ่งหลวง, 

๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ: 
Harold Koontz. and Weihrich Heize. Essential of Management 5th, 1990. 
Henri Fayol. Human Resourec Management. In a Business Context. 2 edition, 2004. 
Luther Gulick and Lyndall Urwick. Papers on the Science of Administration, 1937. 
Oakley. P. Approaches To Participation In Rural Development. Geneva: Internation 

Office, 1984.  

https://www.gotoknow.org/posts/452583


๑๕๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Rigg. Jonathan. “An Early Foray into Participation in Thailand.” Paper presented at 1 0 th 

International Conference on Thai Studies Thammasat University Bangkok,. 
2008. 

United Nation. Department of International Economic and Social Affair. Popular  Participation 
as Strategy for Program Community Level Action and Development. New York:  
United Nation, 1981. 

Yamane.T. Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed.). singapore: Times Printers 
Sdn.Bhn, 1973. 


