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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินขององค การบริหารสวน ตําบลลําไทร อํ า เภอวั งนอย จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา ๒. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล และ ๓. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิง 

สํารวจจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนในตําบลลําไทร จํานวน ๓๗๕ คน เครื่องมือท่ีใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง 

สังคมศาสตร สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาที (t-test) ใน กรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ  

(F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง เดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตน

ต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทํา การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคู

ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๙ 

คน และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา 

 



ข 

ผลการวิจัยพบวา 

๑. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

(Χ๓.๕๖) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน (Χ =๓.๗๑) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Χ = ๓.๕๙) ดานการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ (Χ = ๓.๕๐) และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล  

(Χ  = ๓.๔๒) 

๒. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ท่ีตางกัน มีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมสมมติฐานการวิจัย 

สวนประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ปญหา อุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ประชาชนไมคอย

ไดรับขาวสาร มีการประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง และ ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน จึงทําใหประชาชนไมคอยใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล ใน

ขณะเดียวกัน พบวาประชาชนในแตละหมูบานไดรับประโยชนไมท่ัวถึง ดังนั้นองคการบริหารสวน

ตําบลตองใหความสําคัญกับปญหาของประชาชน ตองดําเนินการตามข้ันตอนขององคการบริหารสวน

ตําบล ปรับปรุงแกไขโดยเร็ว และยังตองสรางความเขาใจใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมประชาชน ใหความรู ความเขาใจ ในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน และสรางจิตสํานึก การรักทองถ่ินใหกับประชาชน 
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Abstract 

Objectives of this research were : 1. To study the level of people’s 

participation in local development planning of  Lamsai Sub-District Administrative 

Organization, Wangnoi, District, Ppranakorn Sriayuthaya Province, 2. To compare the 

people’s levels of participation in local development planning of Lamsai-Sub-District 

Administrative Organization, Wangnoi District, Ppranakorn Sriayuthaya Province, 

classified by personal data and  3.To study problems, obstacles and recommendations 

for people’s participation development in local development planning of Lamsai Sub-

District Administrative Organization, Wangnoi District, Pranakornsriayuthaya Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research applying 

survey method and collected data from 375 samples who were people at Lamsai Sub-

District by questionnaires and analyzed data by social research program using 

descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, SD. 

Hypothesizes tested by t-test, and F-test and One Way ANOVA in case of three or more 

groups of variances and if found three or more groups of variances are different, the 

Least Significant Difference, LSD were used. . The qualitative research collected data 

from 9 key informants by in-depth-interviewing and analyzed data by descriptive 

interpretation.   



ง 

Findings of the research were as follows: 

1. Levels of people’s participation in local development planning of  

Lamsai Sub-District Administrative  Organization , Wangnoi District, Phranakornsri 

Ayuthaya Province by overall were at high level(Χ=3.56). Each aspect was also at high 

level: the participation in benefit sharing was at the heist level (Χ=3.71). participation 

in decision making was at high level (Χ=3.59).  participation in operation was at high 

level ( Χ =3.50).  and the aspect that was at the lowest level was participation in 

evaluation with the average score at (Χ=3.42). 

2. The result of the comparison of people’s participation in local  

development planning of Lamsai Sub-District Administrative Organization, Wangnoi 

District, Phranakornsri Ayuthaya Province, classified by personal data were found that 

people with different  gender, educational level, occupation and income per month 

had the different levels of participation in local development planning with the 

statically significant level at  0.01, accepting the set hypothesizes. The people with 

different age did not have the different participation in local development planning, 

denying the set hypothesizes. 

3. Problems and obstacles of people’s participation in local development 

planning of Lamsai Sub-District Administrative Organization, Wangnoi District, 

Phranakornsri Ayuthaya Province were that people did nit receive news and 

information. Public relations did not over the whole areas and people did not 

understand how to formulate local development plans resulting people did not 

cooperate with the Lamsai Sub-District Administrative Organization. At the same time 

some people in the area did not receive the benefits from the Organization, so the 

Lamsai S-b-District Administrative Organization got to pay attention to the problematic 

conditions, step by step but promptly. The Organization must help people understand 

the importance of local development planning by training how to formulate local 

development plans and create sense of belongings to the locality for the people.  
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 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 

 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๖ 

 ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๗ 

    

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม ๘ 

 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ๒๐ 

 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ๓๗ 

 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล ๔๖ 

 ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๕๒ 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๕๕ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๓ 



ช 
 

สารบญั (ตอ) 

  เร่ือง  หนา 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๔ 

 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ๘๔ 

 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๘๖ 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๘๙ 

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๙๐ 

    

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล  

 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๙๒ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอ 

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

๙๕ 

 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอ 

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

 

๑๐๑ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

๑๓๘ 

 ๔.๕ ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

๑๔๐ 

 ๔.๖ องคความรู ๑๕๑ 

    

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๕๕ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๕๘ 



ซ 
 

 สารบญั (ตอ)  

              เร่ือง  หนา 

               ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๖๖ 

บรรณานุกรม  ๑๖๘ 

ภาคผนวก  ๑๗๙ 

 ภาคผนวก ก รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยหนังสือ    

ขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพื่อการวิจัย  

 

 

๑๘๐  

 ภาคผนวก ข หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลตัวอยาง (try out) และคาความ

เช่ือมั่นของเครื่องมือในการวิจัย  

 

๑๙๒  

 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยและ

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

 

๑๙๗  

 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหใหนิสิตสัมภาษณเพื่อประกอบการ

วิจัยและแบบสัมภาษณ  

  

๒๐๖ 

    

ประวัติผูวิจัย ๒๑๖ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ฌ 
 

  สารบญัตาราง  

 ตารางท่ี หนา 

 ๒.๑ สรุปความหมายของการมีสวนรวม ๑๑ 

 ๒.๒ ทฤษฎเีกี่ยวกับการมีสวนรวม ๑๖ 

 ๒.๓ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม ๑๙ 

 ๒.๔ แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๒๑ 

 ๒.๕ ความหมายของการวางแผน ๒๓ 

 ๒.๖ ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ๒๕ 

 ๒.๗ ความสําคัญของการวางแผน ๒๖ 

 ๒.๘ ประโยชนของการวางแผน ๒๘ 

 ๒.๙ ขอจํากัดในการวางแผน ๓๐ 

 ๒.๑๐ หลักการพื้นฐานในการวางแผน ๓๑ 

 ๒.๑๑ ลําดับข้ันในกระบวนการวางแผน ๓๓ 

 ๒.๑๒ ลักษณะของแผนท่ีดี ๓๔ 

 ๒.๑๓ ประเภทของแผนพัฒนา ๓๖ 

 ๒.๑๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของแผน ๓๗ 

 ๒.๑๕ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ๔๑ 

 ๒.๑๖ ทฤษฎีการพัฒนา ๔๖ 

 ๒.๑๗ ความหมายขององคการบริหารสวนตําบล ๕๒ 

 ๒.๑๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม ๖๐ 

 ๒.๑๙ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ๖๘ 

 ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา ๗๔ 

 ๒.๒๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน ๘๑ 

 ๓.๑ ขอมูลประชากรในเขตพื้นท่ีตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

๘๕ 

 ๔.๑ แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม        ๙๓ 

 

 



ญ 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

             ตารางท่ี หนา 

 ๔.๒ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

 

 

๙๕ 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ     

 

 

๙๗ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน 

 

 

๙๘ 

 ๔.๕ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน 

 

 

 

๙๙ 

 ๔.๖ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการ

ประเมินผล 

 

 

 

๑๐๐ 

 ๔.๗ การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ 

 

 

๑๐๑ 

 ๔.๘ การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจําแนกตามอายุ 

 

 

๑๐๒ 

 ๔.๙ การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

๑๐๓ 

    



ฎ 
 

  สารบญัตาราง (ตอ)  

 ตารางท่ี หนา 

 ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอยท่ีสุดของ

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามภาพรวมระดับการศึกษา 

 

 

 

๑๐๕ 

 ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของระดับการศึกษาท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนก

ตาม ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

 

 

 

๑๐๗ 

 ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของระดับการศึกษาท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนก

ตาม ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

๑๐๙ 

 ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของระดับการศึกษาท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนก

ตาม ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

 

 

 

 

๑๑๑ 

 ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย

ท่ีสุดของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตาม  ความเห็นตอการมีสวนรวม 

ดาน การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 

 

 

 

๑๑๓ 

 ๔.๑๕ การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 

 

 

๑๑๕ 

    



ฏ 
 

  สารบญัตาราง (ตอ)  

 ตารางท่ี หนา 

 ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของอาชีพท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามภาพรวม

อาชีพ 

 

 

 

 

๑๑๖ 

 ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของอาชีพท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 

 

 

 

 

๑๑๘ 

 ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของอาชีพท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

 

๑๒๐ 

 ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของอาชีพท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการ

รับผลประโยชน 

 

 

 

 

๑๒๒ 

 ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของอาชีพท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการ

ประเมินผล 

 

 

 

 

๑๒๔ 

 ๔.๒๑ การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

 

๑๒๖ 



ฐ 
 

  สารบญัตาราง (ตอ)  

 ตารางท่ี หนา 

 ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของรายไดตอเดือนท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนก

ตามภาพรวม 

 

 

 

 

๑๒๗ 

 ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของรายไดตอเดือนท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดานการ

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

 

 

 

๑๒๙ 

 ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย

ท่ีสุดของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 

 

 

๑๓๑ 

 ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย

ท่ีสุดของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

 

 

 

๑๓๓ 

 ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญท่ีนอย

ท่ีสุดของรายไดตอเดือนท่ีตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดานการ

มีสวนรวมในการประเมินผล 

 

 

 

 

๑๓๕ 

 ๔.๒๗ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑–๕ 

 

 

 

๑๓๗ 

    



ฑ 
 

  สารบญัตาราง (ตอ)  

 ตารางท่ี หนา 

 ๔.๒๘ ปญหา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

๑๓๘ 

 ๔.๒๙ ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

 

 

๑๓๙ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ฒ 
 

 

 สารบญัแผนภาพ 

               แผนภาพท่ี หนา 

 ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๓ 

 ๔.๑ การสังเคราะหดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ๑๔๒ 

 ๔.๒ การสังเคราะหดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ๑๔๔ 

 ๔.๓ การสังเคราะหดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ๑๔๗ 

 ๔.๔ การสังเคราะหดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ๑๕๐ 

 ๔.๕ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๕๑ 

 ๔.๖ องคความรูท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัย ๑๕๓ 

    



  

บทที่ ๑ 

 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การปกครองในประเทศไทยปจจุบันเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและ

บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารของภาครัฐอยางกวางขวางรวมท้ังสิทธิและเสรีภาพใน

การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ไดบัญญั ติไวในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนท่ี ๑๐ 

แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนมาตรา ๘๗ (๑) ท่ีวา “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน” และ (๒)  ท่ีวา 

“สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ”  แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนมาก ท้ังระดับชาติและระดับ

ทองถ่ิน โดยมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจร ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาท่ี

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมี

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง

ดังนี้ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังกําหนดใหทองถ่ินทุกแหงมีแผนพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง และในการพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีสวนรวมของประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 0

๑ 

องคการบริหารสวนตําบลเปนการปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะ

                                                             
๑ กิจจา โพแดน “การมีสวนรวมของผู นําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 

ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หนา ๑. 



๒ 

 

กรรมการบริหาร ในสวนสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สมาชิกสภาสองประเภทประเภท

แรก เปนสมาชิกสภาโดยตําแหนง ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน และแพทยประจําตําบล 

ประเภทท่ีสองเปนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนหมูบานละ ๒ คน สวนคณะกรรมการบริหาร

ประกอบดวย กํานันเปนประธานโดยตําแหนง ผูใหญบานอีกไมเกิน ๒ คน และสมาชิกสภาท่ีมาจาก

เลือกต้ังอีกไมเกิน ๔ คน รวมแลวมีคณะกรรมการบริหารไดไมเกิน ๗ คนตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อให

สอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไดมีการแกไขในหมวด ๙ วาดวยเรื่องการ

ปกครองทองถ่ิน มาตรา ๒๘๕ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสภาทองถ่ินและคณะ

ผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ตองมาจากการเลือกต้ัง คณะผูบริหารทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา

ทองถ่ิน 1

๒ 

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักการกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน ซึ่งตําบลลําไทรไดต้ังบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี ๖๐ ถนนพหลโยธิน หางจากตัวอําเภอวัง

นอยประมาณ  ๕  กิโลเมตร ประกอบดวยหมูบาน ๖ หมู คือ ๑,๒,๓,๔,๕, และ ๖ มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๓ 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร และตําบลลําไทรมีแผนพัฒนาทองถ่ิน แยกออกเปน ๕ 

ประเภท คือ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือโดยท่ัวไปเรียกกันวาแผนพัฒนาสามป 

โดยแผนพัฒนาสามปจะมีโครงการตางๆ และกิจกรรมบรรจุไวท้ังสามป การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

ตําบลลําไทร จะตองมีการจัดทําประชาคมประชาชนในชุมชนเปนประจําทุกป เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินโดยในประชาชนในชุมชนแตละชุมชนนัดแนะกันมาแสดงความคิดเห็น มาเสนอแนะปญหา มา

แสดงความตองการวาจะใหชุมชนของตนเองมีการพัฒนาไปในทางท่ีดียิ่งข้ึน จากการท่ีกลาวมาแลวขางตน 

เมื่อมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของตําบลแลว การสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนผูนําชุมชนฝายตางๆ เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง

                                                             
๒ พระอธิการปณิธิ อธิปุญโญ (แกวบุดดี) “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามหลัก 

สังคหวัตถุขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หนา ๒. 



๓ 

 

การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบอํานาจของรัฐในทุก

ระดับ2

๓ 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งในการท่ีจะศึกษาใหทราบถึง การมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมี

สวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลลําไทร เพราะวามีแตประชาชนในชุมชนเทานั้นท่ีรู 

ปญหาอุปสรรคตางๆ ในชุมชน เมื่อประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอุปสรรคจะทําใหการพัฒนา

ชุมชนเปนไปอยางเขมแข็ง 

 

๑.๒  คําถามการวิจัย 

๑.๒.๑ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูระดับใด  

๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล แตกตางกันหรือไม อยางไร 

๑.๒.๓ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มีอะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๓ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.dla.go.th/index.jsp [๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] 



๔ 

 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การ จัดทําแผนพัฒ นาท อ ง ถ่ินขององค การบริหารสวน ตําบลลําไทร อํ า เภอวังน อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย  

จากแนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff)๔ ซึ่งแบงไวดังนี้ 

๑.๔ .๑ ขอบเขตดานเนื้อหา แบงออกเปน ๔ ดาน คือ   

๑) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ     

๒) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ 

๓) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

๔) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล   

๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 

ประกอบดวยตัวแปรตน  (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

                                                             
๔ J.M., Cohen, and N.T., Uphoff, “Participation in Rural Development: Seeking Clarity 

Through Specifiecity.” World Development, Vol. 8, (1980): 219-222. 

 



๕ 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แบงเปน ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ๒) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ๓) 

ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ๔) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล   

๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร และผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูวิจัยไดแบงประชากรไว ๒ ประเภท คือ 

๑. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนอายุ ๑๘ ปข้ึนไปในพื้นท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๕,๙๙๖ คน 4

๕ 

๒. ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 

๙ คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี 

พื้นท่ีท่ีใชศึกษาในครั้งนี้ คือ พื้นท่ีในองคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยต้ังแต เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวมท้ังส้ิน ๑๒ เดือน 

 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน  มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แตกตางกัน 

                                                             
๕ สถิติจํานวนประชากรตําบลลําไทร ทะเบียนราษฎรอําเภอวังนอย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒, (อัดสําเนา). 



๖ 

 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนมีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แตกตางกัน 

 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนเขาใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหประชาชนได รับรูปญหา ศึกษาปญหา แสดงความคิดเห็น และ

เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาภายในองคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีประชาชนในตําบลลําไทร รวมกันวางแผน

กําหนดความตองการ และจัดลําดับความสําคัญของแผน ตอจากนั้นเลือกนโยบาย และประชากรท่ี

เกี่ยวของ ซึ่งการตัดสินใจนี้ เปนกระบวนการตอเนื่องท่ีตองดําเนินการไปเรื่อย ๆ ต้ังแตการตัดสินใจในชวง

เริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการตามแผนและการตัดสินใจปฏิบัติตาม แผนท่ีวางไว ตลอดถึงการ

ติดตามประเมินผล   

ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ หมายถึง การท่ีประชาชนในตําบลลําไทร เขารวม

ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน การดําเนินงานการพัฒนา

กองทุนสวัสดิการชุมชนตามแผนหรือนโยบาย และการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะแกสมาชิกในกองทุน

สวัสดิการชุมชน   

การมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน หมายถึง การท่ีประชาชนในตําบลลําไทร ไดรับ 

ผลประโยชนจากการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการตางๆท่ีเกี่ยวกับการ พัฒนา

กองทุนสวัสดิการชุมชน ไมวาจะเปน ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การมีความรูเกี่ยวกับการ พัฒนา

ชุมชนท่ีดีข้ึน รวมท้ังการท่ีประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในทุกดาน  

การมีสวนรวมดานการประเมินผล หมายถึง การท่ีประชาชนในตําบลลําไทร รวมกัน

ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของกองทุนสวัสดิการ ชุมชนท่ีได

ดําเนินการเสร็จส้ิน เพื่อวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการท่ีจะนําไปพัฒนากองทุน สวัสดิการชุมชน

สืบไป 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ป บริบูรณข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขตขององคการ

บริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง การพิจารณาและกําหนดแนวทางใหบรรลุ

เปาหมายท่ีปรารถนาและคาดการณไวลวงหนาเพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ



๗ 

 

จัดซื้อจัดจาง แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๑.๗.๒ ทําใหทราบถึงการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล   

๑.๗.๓ ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

๑.๗.๔ ผลท่ีไดจากการวิจัยเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และหนอยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 



 

บทที่ ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในครั้งนี้ ผูศึกษาได

รวบรวมแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ี เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการศึกษา ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม  

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 

๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของพบวามีผูใหความหมายของการมีสวนรวม ไดมี

นักวิชาการท้ังไทยและตางประเทศไดใหความหมายของคาวาการมีสวนรวมแตกตางกันอยาง

หลากหลายโดยเนื้อหาอาจมีความแตกตางกันบางแตเปาหมายของการนําเสนอมีเปาหมายมีทิศทาง

เดียวกัน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 

นักวิชาการไดใหความหมายของการมีสวนรวมไวดังนี ้ 

การมีสวนรวมคือการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการการตัดสินใจ 

กระบวนการดําเนินโครงการและรวมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนานอกจากนี้ยงัเกี่ยวของกับ

ความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นดวย0

๑ 

 
 
 

                                                             
๑ นรินทรชัย พัฒนาพงศา, แนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท, พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๘), หนา ๑๙. 



๙ 

 

โคเฮน และอัพฮอฟ ไดเสนอรูปแบบการมีสวนรวม ออกเปน ๔ แบบ คือ  

๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ

นั้นประการแรกสุด คือการกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญ จากนั้นเลือกนโยบาย และ

ประชากรท่ีเกี่ยวของ การตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว  

๒. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) ในสวนท่ีเปนองคประกอบ 

ของการดาเนินงานตามโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามท่ีวา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง 

และจะทําประโยชนไดโดยวิธีใด เชน การสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร การประสานงาน และ

การขอความชวยเหลือ เปนตน  

๓. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ในสวนท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน 

นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการกระจาย

ผลประโยชนภายในกลุม ผลประโยชนของโครงการนี้รวมท้ังผลประโยชนในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึน

ในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคล ในสังคมดวย 

๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ส่ิงสําคัญท่ีจะตองสังเกต คือ 

ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอทิธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลใน

กลุมตางๆ ได 1๒ 

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ (Process) ท่ีประชาชนในชุมชนได

เขาไปดําเนินกิจกรรมในชุมชน นับต้ังแตรวมกําหนดปญหาและความตองการ รวมระบุสาเหตุของ

ปญหา รวมกําหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหา รวมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา รวมติดตาม

ประเมินผลกิจกรรม และรวมรับผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมนั้น ซึ่งประเด็นหลักของการมีสวนรวม

ของประชาชนก็คือประชาชนตองเปนผูกระทําในแตละข้ันตอนของการมีสวนรวมดวยตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระ และเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการ

ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมท้ังมีสวนไดรับประโยชนจากผลของการพัฒนาอยางเทียมกัน 2

๓ การ

มีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหทุกคนไดใชสติปญญา ความเฉลียวฉลาดและความพยายาม มีความ

วางใจและเช่ือมั่นในหมูสมาชิก มีการโตแยงกันอยางเปดเผยเห็นพองตองกัน การตัดสินใจตางๆ3

๔ อันมี

                                                             
๒ J.M., Cohen, and N.T., Uphoff, “Participation in Rural Development: Seeking Clarity 

Through Specifiecity.” World Development, Vol. 8, (1980): 219-222. 
๓ ณัฐนรี ศรีทอง, การเพิ่มศักยภาพภาวะความเปนผูนาในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: 

พิมพท่ี โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๕๒), หนา ๑๙๑. 
๔ อรุณี ชั้งต้ังเติมพงษ, “การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตวัฒนา”, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 

๒๕๕๓), หนา ๙. 



๑๐ 

 

ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเอง 

แกไขปญหา และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดีข้ึนได ผูนําการเปล่ียนแปลงตองยอมรับ

ปรัชญาพัฒนาชุมชนท่ีวามนุษยทุกคน มีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันกับผูอื่นอยางเปนสุข ไดรับการ

ปฏิบัติอยางเปนธรรม เปนท่ียอมรับของผูอื่นดวยความบริสุทธิ์ใจดวยวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาได 

ถามีโอกาสแลวไดรับ การช้ีแนะอยางถูกตอง 4

๕ การบริหารแบบมีสวนรวม ก็สําคัญเชนกันเพราะคือ 

กระบวนการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเนนการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง

ของบุคคลเปนการใชความคิดริเริ่มสรางสรรค และความเช่ียวชาญของผูบริหารในการแกปญหาของ

การบริหารท่ีสําคัญการบริหารแบบมีสวนรวมเปนพื้นฐานของแนวคิดการแบงอํานาจหนาท่ีท่ีถือวา

ผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีของผูบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชาและเปนการท่ีผูบริหารตองการให

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจท่ีสําคัญขององคกร5

๖ กลาวไดวาการมี

สวนรวมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชนบทไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาและกิจกรรม

สวนรวมของชุมชนเชนการมีสวนรวมในการคิดเสนอแนะแกไขปญหาการดําเนินงานตามกิจกรรมการ

มีสวนรวมในการวางแผนหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและรวมปฏิบัติโดยบริจาคเงิน

ส่ิงของวัตถุการสละแรงงานเพื่ อพัฒนาหมูบ านและรวมติดตามผลการพัฒนาบํารุงรักษา

สาธารณประโยชนตางๆ ในเขตหมูบาน6

๗ 

คําจํากัดความการมีสวนรวมของประชาชนวา การมีสวนรวมของประชาชนคือการท่ี

ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ การควบคุมการใชและการ

กระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคมเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและ

สังคมตามความจําเปนอยางสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัว

ของตัวเอง 7

๘ การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจ การรวม

การรวมปฏิบัติและการรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆอันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเองและการท่ีจะ

สามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาและนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูท่ี

ดีข้ึนแลวจําเปนท่ีจะตองยอมรับปรัชญาท่ีวามนุษยทุกคนตางปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันกับผูอื่นอยาง

                                                             
๕ ยุวัฒน วุฒิเมธี, “การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน”, วารสารพัฒนาชุมชน, ๓๖ (เมษายน 

๒๕๔๑): ๓๒-๓๔. 
๖ สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีสวนรวม, (กรุงเทพมหานคร: บรรณากิจ, ๒๕๔๕), หนา ๗๕.   
๗ แกว นีมะเริง, ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกองคกรสตรีในการพัฒนาชุมชนใน

จังหวัดลพบุรี, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.๒๕๔๐). หนา ๖. 
๘ ทวีทอง หงษวิวัฒน, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักด์ิโสภา

การพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๕.  



๑๑ 

 

เปนสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเปนท่ียอมรับของผูอื่น และพรอมท่ี จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของ

กลุม ขณะเดียวกันจะตองยอมรับความบริสุทธิ์ใจวา มนุษยสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการ

ช้ีทางท่ีถูกตอง8

๙ และประชาชนยังมีโอกาสรับรูขาวสารมีบทบาทในการแลกเปล่ียนขอมูลและความ

คิดเห็นรวมทําและดําเนินการรวมรับประโยชนและรวมตรวจสอบโดยอิสระเพื่อแสวงหาทางเลือกเพื่อ

การพัฒนาหรือแกไขปญหาความตองการท่ีเหมาะสมโดยรัฐเปนเพียงผูสงเสริมสนับสนุน9

๑๐ การมีสวน

รวมของประชาชนจะชวยเพิ่มการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน เพราะไดรับรูปญหาตางๆ โดยตรงพรอมแนว

ทางการแกไขไดดียิ่งข้ึน 

กลาวโดยสรุปวา การมีสวนรวมเปนการใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอความคิด รวมกันตัดส้ินใจ เพื่อใหเกิดความ

สามัคคีและเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง

ทัศนะ แลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับ

โครงการท่ี เหมาะสมและเปนท่ียอมรับรวมกัน ตลอดจนมีสวนเกี่ยวของในการติดตามตรวจสอบ

ปองกันและแกไข ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ โดยครอบคลุมข้ันตอนการับรูขอมูลขาวสาร 

และรายละเอียด การวมการตัดสินใจ ท้ังนี้เพื่อมุงหวังและแกไขปญหาของประชาชนและชุมชนเปน

สําคัญ ซึ่งจะเปน ประโยชนตอทุกฝาย 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการมีสวนรวม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

นรินทรชัย พัฒนาพงศา, (๒๕๓๘, หนา ๑๙) การมีสวนรวมคือการใหประชาชนเขามามีสวน

เกี่ ย ว ข อ ง ใน ก ร ะ บ ว น ก าร ก าร ตั ด สิ น ใจ 

กระบวนการดําเนินโครงการ 

Cohen, John M., and UpHoff Norman T., 

(1980, pp. 213–235) 

 

๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

๒. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

๓. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 

 

 

                                                             
๙ เมธี จันทจารุภรณ และสุธิดา รัตนวาณิชยพันธ, วิทยาการชุมชน: การแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเรียนรูระหวางประชาชน, (นครสวรรค: สุขุมและบุตร, ๒๕๔๑), หนา ๕. 
๑๐ ปทิดา ปานเนตรแกว, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง อําเภออําพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐), หนา ๗. 



๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ (ตอ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ณัฐนร ีศรีทอง, (๒๕๕๒, หนา ๑๙๑) ก ารมี ส ว น ร ว ม ข อ งป ระ ช าชน  ห ม าย ถึ ง 

กระบวนการ (Process) ท่ีประชาชนในชุมชนได

เขาไปดําเนินกิจกรรมในชุมชน 

อรุณี ช้ังต้ังเติมพงษ, (๒๕๕๓, หนา ๙) การมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหทุกคนไดใช

สติปญญา 

ยุวัฒน วุฒิเมธี, (๒๕๔๑, หนา ๓๒-๓๔) การท่ีสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนเอง 

สมยศ นาวีการ, (๒๕๔๕, หนา ๗๕) การบริหารแบบมีสวนรวม ก็สําคัญเชนกันเพราะ

คือ กระบวนการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจ 

แกว นีมะเริง, (๒๕๔๐, หนา ๖) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การท่ี

ประชาชนในชนบทไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนา 

ทวีทอง หงษวิวัฒน, (๒๕๒๗, หนา ๕) การมีสวนรวมของประชาชนคือการท่ีประชาชน

หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใน

การจัดการ 

เมธี จันทจารุภรณ และสุธิดา รัตนวาณิชยพันธ, 

(๒๕๔๑, หนา ๕) 

การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

คิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจ 

ปทิดา ปานเนตรแกว, (๒๕๕๐, หนา ๗) การรวมรับประโยชนและรวมตรวจสอบโดยอิสระ

เพื่อแสวงหาทางเลือกเพื่อการพัฒนา 
 

๒.๑.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

การวิจัยเรื่องนี้ไดศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมจากนักวิชาการท่ีไดนําเสนอไว 

ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีรวมมีนักวิชาการมองวาไดแบงออกเปน ๒ กลุม คือ   

๑) แนวคิดแบบตัวแทน (Indirecter Democracy) เนนการเปนตัวแทนของผูนําและ

ถือวาการมรีวมในการเลือกต้ัง ถอดถอนผูนําเปนเครื่องหมายของการท่ีจะใชหลักประกัน การบริหารท่ี

ดี อยางไร ก็ดีแนวคิดนี้เนนเฉพาะการวางโครงสรางสถาบันเพื่อเปนเครื่องมือในการใชผูตามเขามามี

รวมเทานั้น   



๑๓ 

 

๒) แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีรวม (Participatory Democracy) ตามแนวความคิดนี้

การมีรวมมีวัตถุประสงคไมเฉพาะแตการเขาไปพิจารณาเลือกต้ัง หรือถอดถอนผูนําเทานั้นแตยังรวม

ถึงการเขาไปมสีวนรวมในทุกข้ันตอนของการวางนโยบายยิ่งกวานั้นแนวคิดนี้ยังมองการมีรวมเปนการ

ใหการศึกษา และพัฒนาการกระทําทางการเมืองและสังคมท่ีมีความรับผิดชอบ นั่นก็คือ การไมยอม

ใหมีรวมนับวาเปนการคุกคามตอเสรีภาพของผูตาม 10

๑๑  การพัฒนาแบบนี้จะชวย ปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหดีข้ึน และยังไดกลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวมสามารถ สรุปได

ดังนี้ ๑. ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน (Mass Persuasion) เปนวิธีการหนึ่งท่ีแกไขปญหา การขัดแยง

ในการปฏิบัติงาน โดยผูเกล้ียกลอม โดยเฉพาะความรูพื้นฐาน เพื่อใหดําเนินงานบรรลุ เปาหมายท่ีต้ัง

ไวดังนี้ การเกล้ียกลอมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชน และถา การเกล้ียกลอม

นั้นเปนเรื่องท่ีตรงกับความตองการพื้นฐานของมนุษยยอมสงผลถึงการมีสวนรวมไดในท่ีสุด ๒.  ทฤษฎี

การระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National morale) การมีสวนรวมในการ ปฏิบัติการกิจกรรมใด 

ๆ จําเปนตองใหประชาชนในชุมชนและผูปฏิบัติการมีขวัญท่ีดี การสรางขวัญท่ีดี ตองพยายามสราง

ทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงาน เชน การเห็นแกประโยชนสวนรวมไมเอารัดเอาเปรียบให ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

งาน ๓. ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalizing) เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ นําไปสูการมี

สวนรวมเปนความรูสึกท่ีจะอุทิศ หรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนของชาติมีความพอใจ ในชาติตน

พอใจในเกียรติภูมิ จงรักภักดีผูกพันตอทองถ่ิน ๔.  ทฤษฎีการสรางผูนํา (leadership) การสรางผูนํา

จะชวยจูงใหประชาชนทํางานดวย ความเต็มใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายรวมกัน เพราะ

ผูนําเปนปจจัยสําคัญในการรวบรวม กลุมจูงใจคนไปยังเปาประสงค ผลของการสรางผูนําทําใหเกิด

การระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมี ขวัญงานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มในกิจกรรมตาง ๆ ดวยดี

นั่นเอง ซึ่งมีนักวิชาการไทยบางทานได ทําวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน  ๔  ดาน  คือ ดานการตัดสิน 

ดานการวางแผนบริหารงาน ดานการ รับผลประโยชน และดานการติดตามประเมินผล จึงเปน

ลักษณะตามทฤษฎีท่ีกลาวมา การวางแผน การใชทรัพยากรการรวมมือประสานงาน และการ

ประเมินผล ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงสําคัญในการทําใหเกิด การมีสวนรวมข้ันพื้นฐาน 11

๑๒ 

การมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลวา ประชาชนสามารถมี 

วิธีการเขารวมได ๓ ฐานะ ไดแก   

                                                             
๑๑ นวลนอย  ตรีรัตน และคณะ, การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลในการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย , 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕), หนา ๓๗๒. 
๑๒ Cohen, John M., and UpHoff Norman T., “Participation’s Place in Rural 

Development: seeking Clarity though Specificity”.World Development. (New York: Mc Grew - 

Hill, 1980), pp. 213–235. 



๑๔ 

 

๑. ฐานะผูสงเสริม  

๑.๑ การมีสวนรวมโดยวิธีการเลือกต้ัง กลาวคือ มีความเอาใจใสเขารวมกิจกรรม ของ

องคการบริหารสวนตําบลสม่ําเสมอ หรือหากมีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมก็สามารถมี สวน

รวมโดยวิธีการสมัครเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

๑.๒ การมีสวนรวมในวิธีการทางกฎหมาย กลาวคือ ปฏิบัติตามกฎหมายและเสีย ภาษี

ตามระเบียบขอบังคับ   

๑.๓ การมีสวนรวมในวิธีการใหดานรวมมือ กลาวคือ สละแรงงานพัฒนาทองถ่ิน รวม

กิจกรรมองคการบริหารสวนตําบล รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ชวยเผยแพรขาวสารและแสดง ความ

คิดเห็นเพื่อสนับสนุนหรือไมสนับสนุนโครงการ   

๒. ฐานะผูรับบริการ กลาวคือ   

๒.๑ การมีสวนรวมโดยวิธีการแจงปญหาหรือความเดือดรอน สะทอนภาพการ บริการ

ใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลรับรู   

๒.๒  การมีสวนรวมโดยวิธีการออกขอบังคับทองถ่ินหรือขอบัญญัติทองถ่ิน   

๒.๓ การมีสวนรวมโดยวิธีการรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา 

ประกวดราคา  

๓. ฐานะผูตรวจสอบ กลาวคือ   

๓.๑  การมีสวนรวมโดยวิธีการเปนผูตรวจสอบพฤติกรรมสมาชิกสภาองคการ บริหาร

สวนตําบล   

๓.๒  การมีสวนรวมโดยวิธีการตรวจสอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   

๓.๓  การมีสวนโดยวิธีการตรวจสอบจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปวา 

ตรงกับแผนพัฒนาตําบลหรือไม ตรวจสอบการกอสรางโครงการและคาใชจายงบประมาณวามีความ 

โปรงใสหรือไม   

๓.๔  การมีสวนรวมโดยวิธีการเขารับฟงการประชุมสภาอยางสม่ําเสมอ    

๓.๕  การมีสวนรวมโดยวิธีการขอรับทราบขอมูลหากเห็นวาการทํางานขององคการ 

บริหารสวนตําบลไมโปรงใส   

๓.๖  การมีสวนรวมโดยวิธีการคัดคานขอบังคับหรือมติขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

ทําใหประชาชนเกิดความเดือดรอน   

๓.๗ การมีสวนรวมโดยวิธีการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเมื่อ

เห็นวาไมถูกตอง ไมโปรงใส ประชาชนในฐานะผูตรวจสอบตองดําเนินการ โดยการแจง ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกเพื่อคัดคาน หากพบผูรับผิดชอบในสภาฯ เพิกเฉยจะตองแจง

นายอําเภอฟองศาลหากคณะกรรมการบรหิารองคการบริหารสวนตําบลหรือ สมาชิกทําความเสียหาย



๑๕ 

 

ใหกับประชาชนและรวบรวมประชาชนท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์ เลือกต้ัง เขาช่ือรองตอ

ผูวาราชการจังหวัดการบริหารสวนตําบลได12

๑๓ 

หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

๑. การจัดความสัมพันธท่ีเสมอภาค เทาเทียมกัน การจัดความสัมพันธดานบทบาท 

ระหวางประชาชนและองคการบริหารสวนตําบล ท่ีเทาเทียมกัน เปนหลักการสําคัญของกระบวนการ 

มีสวนรวม โดยแตละฝายควรมีการตระหนักถึงความตองการของตนเองและส่ิงท่ีตนเองสามารถทําได 

ชุมชนควรตระหนักถึงความเปนเจาของตองการคิดเอง ทําเอง กําหนดเอง ซึ่งส่ิงนี้จะเปนสวนท่ีคอย 

กํากับ กําหนดใหเกิดบทบาทการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและความพอใจรวมกันท้ังสองฝาย 

ความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน ยังหมายความวา กระบวนการตัดสินใจท่ีเทาเทียมกัน ท่ีผานมาพบวา 

องคการบริหารสวนตําบล มักช้ีนําการตัดสินใจของประชาชน และหลายกรณีท่ีประชาชน มองอํานาจ 

ในการตัดสินใจใหองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งในท่ีสุดผลของการตัดสินใจนั้นอาจไมเปนตามความ 

ตองการท่ีแทจริงของประชาชน   

๒. การมีอิสระ ไมครอบงํา ความเช่ือมั่นในการเปนมนุษยควรอยูบนฐานของความไม 

ครอบงํา การใหอิสรภาพในการคิดและแสดงออก โดยไมมีอคติ และไมนําความคิด ความเช่ือของ 

ตนเองมาวัดหรือตีคุณคา หรือชักจูงครอบงําใหเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะความเช่ือมั่นในศักยภาพ 

ฐานความรู ภูมิปญญาและประวัติศาสตร วัฒนธรรมด้ังเดิมของสังคม 

๓. การมีสวนรวมของทุกกลุมในสังคม ในชุมชนหนึ่งๆ ยอมประกอบดวยความ แตกตาง

หลากหลายท้ังดานฐานะ เพศ วัย สถานะทางสังคมฯลฯ การสรางโอกาสเปดพื้นท่ีทาง สังคมอยาง 

เทาเทียมกันในการใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิด ศักยภาพความรู และรวมมี

บทบาทดําเนินการตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหงานท่ีดําเนินไปนั้นไมไปรวมอยูท่ีกลุมใดกลุมหนึ่ง ควรสงผล

กระจายไปสูคนทุกสวนในชุมชนอยางท่ัวถึง และเปนธรรม   

๔. การมีสวนรวมในทุกกระบวนทุกข้ันตอน การดําเนินพัฒนาตามโครงการพัฒนาของ 

องคการบริหารสวนตําบล นั้นมีกระบวนการข้ันตอนท่ีตอเนื่องเช่ือมโยงกันหลายครั้ง ท่ีพบวาโครงการ 

ตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชนขาดการมีสวนรวมของชุมชนต้ังแตข้ันตอนการศึกษาขอมูลและการ 

รับรูขอมูลขาวสาร ซึ่งเมื่อถึงข้ันตอนการดําเนินการแลวมักเกิดปญหาความขัดแยง และการสราง 

ผลกระทบตอชุมชนตามมา การมีสวนรวมท่ีแทจริงจึงควรใหประชาชนมีสวนรวมต้ังแตการรับรูขอมูล 

ขาวสาร การวิเคราะหปญหา การวางแผนกําหนดเปาหมายการตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ 

                                                             
๑๓ วรทัต ลัยนันท, การมีสวนรวมการปกครองสวนทองถ่ิน อ.บ.ต., (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 

๒๕๔๖), หนา ๔๔-๔๕. 



๑๖ 

 

ติดตามประเมินผล การเรียนสรุปบทเรียน แกไขปรับปรุงและรวมท้ังการขยายผล และเผยแพรผลสู 

สาธารณะ13

๑๔ 

สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนเปนไปตามแนวทางการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย ในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการควบคุม การใชและการกระจายทรัพยากร 

ตลอดจนปจจัย การผลิตท่ีมีอยูในสังคมใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทาง เศรษฐกิจ และสังคม โดย

รวม ในการตัดสินใจเพื่อกําหนดนโยบายและการวางแผนมีการกระจายผลประโยชนแกคนสวนใหญ

อยางยุติธรรม ประชาชนเปนฝายกําหนดความตองการใน การแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง ซึ่งผล

โดยรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของประเทศ และจากการรวมกิจกรรมนั้นๆ 

ตารางท่ี ๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

นวลนอย  ตรีรัตน  และคณะ, (๒๕๔๕, หนา 

๓๗๒) 

๑. แนวคิดแบบตัวแทน 

๒. แนวคิดประชาธิปไตยแบบมรีวม 

Cohen, John M., and UpHoff Norman T., 

(1980, pp. 213–235) 
๑. ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน 

๒. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ 

๓. ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม 

๔. ทฤษฎีการสรางผูนํา 

วรทัต ลัยนันท, (๒๕๔๖, หนา ๔๔-๔๕) ๑. ฐานะผูสงเสริม 

๒. ฐานะผูรับบริการ กลาวคือ   

๓. ฐานะผูตรวจสอบ กลาวคือ  

ชัชวาล ทองดีเลิศ และคณะ, (๒๕๔๔, หนา ๑๙-

๒๓) 

๑. การจัดความสัมพันธท่ีเสมอภาค เทาเทียมกัน 

๒. การมีอิสระ ไมครอบงํา 

๓. การมีสวนรวมของทุกกลุมในสังคม 

๔. การมีสวนรวมในทุกกระบวนทุกข้ันตอน 

 

๒.๑.๓ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมมีนักวิชาการหลายทาน 

กลาวไวดังนี้ 

การพัฒนาแบบมีสวนรวม การพัฒนาแบบนี้จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลของงานใหดีข้ึน และยังไดกลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวมสามารถสรุปไดดังนี้   
                                                             

๑๔ ชัชวาล ทองดีเลิศ และคณะ, การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม, (เชียงใหม: เชียงใหม บี

เอสการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๑๙-๒๓. 



๑๗ 

 

๑. ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน (Mass Persuasion) เปนวิธีการหนึ่งท่ีแกไขปญหา 

การขัดแยงในการปฏิบัติงาน โดยผูเกล้ียกลอม โดยเฉพาะความรูข้ันพื้นฐาน เพื่อใหดําเนินงานบรรลุ 

เปาหมายท่ีต้ังไวดังนี้ การเกล้ียกลอมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชน และถา 

การเกล้ียกลอมนั้นเปนเรื่องท่ีตรงกับความตองการพื้นฐานของมนุษยยอมสงผลถึงการมีสวนรวมไดใน 

ท่ีสุด   

๒. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale) การมีสวนรวมในการ 

ปฏิบัติการกิจกรรมใด ๆ จําเปนตองใหประชาชนในชุมชนและผูปฏิบัติการมีขวัญท่ีดี การสรางขวัญท่ี 

ดีตองพยายามสรางทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงาน เชน การเห็นแกประโยชนสวนรวมไมเอารัดเอาเปรียบ  

ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน   

๓. ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalizing) เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ 

นําไปสูการมีสวนรวมเปนความรูสึกท่ีจะอุทิศ หรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนของชาติมีความพอใจ 

ในชาติตนพอใจในเกียรติภูมิ จงรักภักดีผูกพันตอทองถ่ิน   

๔. ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) การสรางผูนําจะชวยจูงใหประชาชนทํางาน ดวย

ความเต็มใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายรวมกัน เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญในการ รวบรวม

กลุมจูงใจคนไปยังเปาประสงค ผลของการสรางผูนําทําใหเกิดการระดมความรวมมือ ปฏิบัติงานอยาง

มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มในกิจกรรมตางๆ ดวยดีนั่นเอง 14

๑๕ 

ทฤษฎีการมีสวนรวมอาจมีอยูมากมายหลายทฤษฎีดวยกัน สามารถแบงออกเปนสอง 

กลุมใหญๆ คือ ทฤษฎีความเปนผูแทน (Representative) และทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Democracy) ทฤษฎีความเปนผูแทน (Representative) ทฤษฎีนี้ เนนความเปน

ผูแทนของผูนํา และ ถือวาการมีสวนรวมในการเลือกต้ัง/ถอดถอนผูนํา เปนเครื่องหมายของการท่ีจะ

ใหหลักประกันกับ การบริหารงานดี อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้เนนเฉพาะการวางโครงการสรางสถาบัน 

เพื่อเปนเครื่องมือใน การใหผูตามเขามามีสวนรวมเทานั้น เชน การเลือกต้ังท่ัวไป การเลือกต้ังโดยนับ

คะแนนลับและ ประชุมปรึกษาหารือประจําป จะเห็นไดวา การมีสวนรวมตามนัยของทฤษฎีนี้ มิได

เปดโอกาสใหผู ตามไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจขององคการอยางแทจริง และผูท่ีมีสวนรวม

อยางแทจริงใน การตัดสินใจ ไดแก บรรดาผูนําตางๆ ท่ีเสนอตัวเขาสมัครรับการเลือกต้ัง สวนผู

ตามนั้นเปนเพียงแค  ไมประดับเทานั้น ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 

Democracy) ตามแนวความคิด ทฤษฎีนี้  การมีสวนรวมมีวัตถุประสงคไมเฉพาะแตการเขาไป

พิจารณาเลือกต้ัง หรือ ถอดถอนผูนําเทานั้น แตยังรวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการ

วางนโยบาย ทฤษฎีนี้ ยังมองการมี สวนรวมเปนการใหการศึกษาและพัฒนาการกระทําทางการเมือง

                                                             
๑๕ อํานาจ อนันตชัย, การระดมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน, (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๗-๑๓๐. 



๑๘ 

 

และสังคมท่ีมี ความรับผิดชอบ นั่น ก็คือ การไมยอมใหมีสวนรวมนับวาเปนการคุกคามตามเสรีภาพ

ของผูตาม15

๑๖ 

องคการสหประชาชาติ กลาวถึงหลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาครัฐซึ่ง 

สามารถจะแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชน ออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้    

๑) การใหขอมูลขาวสาร Inform ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด 

แตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู

กระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ เชน เอกสาร ส่ิงพิมพ  

การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการจดหมายขาว การจัดงาน แถลงขาว  

การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต    

๒) การรับฟงความคิดเห็น Consult เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมใน 

การใหขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธี   

ตางๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะการ

แสดงความ คิดเห็นผานเว็บไซต    

๓) การเกี่ยวของ Involve เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

หรือรวมเสนอแนะทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูล ความคิดเห็น 

และความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการ บริหารงานของภาครัฐ เชน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย สาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดต้ังคณะทํา 

งานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย    

๔) ความรวมมือ Collaboration เปนการใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวน

รวมโดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดส้ินใจและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง 

ตอเนื่อง เชน คณะกรรมการท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ    

๕) การเสริมอํานาจแกประชาชน Empower เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูง 

ท่ีสุด   โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการ 

กองทุนหมู บานท่ีมอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด การสรางการมีสวนรวมของ 

ประชาชน อาจทําไดหลายระดับ และหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถทําไดอยางงายๆ แตบางวิธีก็ตองใช 

เวลาข้ึนอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน คาใหจายและความจําเปนในการเปด 

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมการมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องละเอียดออนจึงตองมีการ 

พัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูล ขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชน การรับฟงความคิดเห็น การ 

                                                             
๑๖ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, “ภาวะผูนําและการมีสวนรวม”, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยใน 

องคกร, พิมพครั้งท่ี ๙ (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หนา ๖๒.  



๑๙ 

 

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการทุก ระดับ

ควบคูกันไปดวย จากหลักการและความจําเปนดังกลาวทําใหการพัฒนาระบบราชการท่ีผานมา ไดรับ

การพัฒนา กระบวนการบริหารราชการ ท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของสวน ราชการท่ี

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมข้ึน หรือท่ีเรียกวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวม16

๑๗ 

โคเฮนจอหน และ นอรแมน  (Cohen, John & Norman T.Uphoff ได ใหทฤษฎี  

การมีสวนรวม ๔ ข้ันตอน คือ 

๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

๒. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) 

๓. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) 

๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)๑๘ 

จากทฤษฎีท่ีไดกลาวไวแลวในขางตนนั้นสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมนั้นจะตองมี 

หลักในการมีสวนรวมท่ีสําคัญ ๑.) การรวมเสนอปญหาในชุมชน ๒.) การรวมจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

๓.) การรวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ๔.) การตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ 

บริหารสวนตําบล เพื่อท่ีจะเสริมสรางระดับการมีสวนรวมของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ 

ทําใหเกิดการพัฒนาของหนวยงาน 

ตารางท่ี ๒.๓ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

อํานาจ อนันตชัย, (๒๕๔๐, หนา ๑๒๗-๑๓๐) ๑. ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน 

๒. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ 

๓. ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม 

๔. ทฤษฎีการสรางผูนํา 

ติน ปรัชญพฤทธิ,์ (๒๕๔๑, หนา ๖๒) ๑. ทฤษฎีความเปนผูแทน 

๒. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 

 

                                                             
๑๗ United Nation , Department of Internation Economic and Social Affair. 

Popular Participation asa Strategy for Promoting Community Level Action and Nation 

Development Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert. (New York: United Nation , 

1981), pp.123-124. 
๑๘ Cohen, John & Norman T. Uphoff. “ Participation in Rural Development: Seeking 

Clarity Through Specifiecity.” , World Development, Vol. 8, (1980): 219-222. 



๒๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ (ตอ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

United Nation, (1981, pp.123-124) ๑. การใหขอมูลขาวสาร 

๒. การรับฟงความคิดเห็น 

๓. การเกี่ยวของ 

๔. ความรวมมือ 

๕. การเสริมอํานาจแกประชาชน 

Cohen, John & Norman T. Uphoff., (1980, 

pp.219-222) 

๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

๒. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

๓. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  

ไดทราบถึงความสําคัญของแผนพัฒนาเพื่อใชในการพัฒนาองคการเพื่อใหเกิดประโยชน 

๒.๒.๑ แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงยุทธศาสตร องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินควรมีแนวคิดในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาอยางนอย ๔ แนวคิด ดังนี ้

แนวคิดท่ี ๑ กระบวนการแกไขปญหา  

เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนข้ันตอนดังนี้  

๑. ปญหาคืออะไร  

๒. ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร  

๓. จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกปญหาคืออะไร  

๔. วิธีการหรือแนวทางแกปญหาคืออะไร 

ในการตอบปญหาท่ีส่ี ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการท้ังท่ี

เปนทฤษฎีและปรึกษาจากผูรู ผูมีประสบการณ 

แนวคิดท่ี ๒ กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 

แนวคิดนี้ จะเกี่ยวของกับการกําหนดโครงการเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และมุงสูการ

บรรลุวัตถุประสงค โดยท่ีจะตองตอบคําถามท้ัง ๘ คําถามคือ 

จะทําไปทําไม จะทําอะไร จะทําท่ีไหน จะทําเมื่อไร จะทําโดยใคร จะทําเพื่อใคร จะทําอยางไร จะใช

จายเทาไร 



๒๑ 

 

แนวคิดท่ี ๓ ความคิดสรางสรรค 

เปนการมองอนาคตท่ีตองอาศัยความรูท่ีเกิดจาก สัญชาตญาณ หรือการเรียนรูจาก

ประสบการณ องคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เรียนรูจากผูอื่น โดยอาจ

ศึกษาเปรัยบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ (Benchmark) ของหนวยงานอื่น รวมท้ังการศึกษา

องคความรู งานวิจัยตาง ๆ การวิเคราะหสถานการณ ซึ่งเปนการประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายใน

และภายนอก 

แนวคิดท่ี ๔ การตัดสินใจ 

ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตัดสินใจแบบมีเหตุผล 

(Rationalism)กับหลัการตัดสินใจแบบเพิ่ ม ข้ึน  (Incrementalism) แต ท้ั งนี้  ตองมุ งการบรรลุ

วัตถุประสงคของการพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ18

๑๙ 

โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองปรับกระบวนคิด โดยมุงเนนผลท่ีจะเกิด

(ผลลัพธ)เปน ตัวต้ัง แลวนํามาคิดหางานท่ีจะทํา (ผลผลิต) รวมท้ังวิธีการท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซึ่งจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อดําเนินการได

อยางเหมาะสมและตรงตามความตองการ ในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร

บริหารสวนทองถ่ิน 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กองวิชาการและแผนงาน ฝายแผนงานและ 

งบประมาน, (๒๕๔๘, อัดสําเนา) 

แนวคิดท่ี ๑ กระบวนการแกไขปญหา  

แนวคิดท่ี ๒ กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 

แนวคิดท่ี ๓ ความคิดสรางสรรค 

แนวคิดท่ี ๔ การตัดสินใจ 

 

ความหมายของการวางแผน 

จากการท่ีไดคนควาเกี่ยวกับความหมายของการวางแผน ไดมีนักวิชาการหลายทานและ

หนวยงานหลายหนวยงานไดใหความหมายไวดังนี้ 

การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เมื่อใด และ

ใครเปนผูดําเนินการรับผิดชอบ 19

๒๐ เปนความพยายามขององคกร และหนวยงาน ในการกําหนดส่ิงท่ี
                                                             

๑๙ กองวิชาการและแผนงาน ฝายแผนงานและงบประมาน, แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล

เมืองบานไผ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗, (ขอนแกน: สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ, ๒๕๔๘), (อัดสําเนา). 
๒๐ เสถียร เหลืองอราม, มนุษยสัมพันธคือหัวใจของนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: แสงจันทรการ 

พิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๑๕๑. 



๒๒ 

 

ตองปฏิบัติจัดทําในอนาคตเพื่อตอบสนองตอภารกิจ ตอบสนองตอปญหา และ ความตองการใหไดผล

ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดภายใตความจํากัดของทรัพยากร 20

๒๑ กําหนดแนวทาง

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนาเปรียบเสมือนเปนสะพาน เช่ือมโยง ระหวางปจจุบัน และ

อนาคตเปนการคาดการณส่ิงท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปน กระบวนการทางสติปญญา ท่ี

พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรู และการคาดคะเน

อยางใชดุลพินิจ 21

๒๒ เปนส่ิงท่ีจําเปนเมื่อสภาพในอนาคตท่ีเราตองการนั้นเกี่ยวของกับการตัดสินใจท่ี

ตองอาศัยองคประกอบหลายๆ ดานเปนชุดหรือระบบหนึ่งของการตัดสินใจการวางแผนเปน

กระบวนการอันหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิด สภาพอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยาง ในอนาคตอันเปนส่ิงท่ีเรา

ตองการ 22

๒๓ เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงค ท่ี วางไว ภายใตเงื่อนไข เวลา และ

ทรัพยากรเปนกลไกเพื่อตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร อยางไร ใคร ทํา ทําเมื่อใด และท่ีไหนท่ีผูกตอ

กันเปนระบบตอเนื่องทําใหกระบวนการวางแผนเปนไปอยางมีระเบียบ 23

๒๔ การวางแผน หมายถึง การ

หาหนทางท่ีจะบรรลุเปาหมายขององคการตามกําหนด24

๒๕ 

กลาวโดยสรุปไดวา การวางแผน คือ การกําหนดส่ิงท่ีจะทําไวลวงหนา เพื่อท่ีจะทําให

องคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีต้ังไว โดยกําหนดวา จะทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เมื่อใด และใครเปน

ผูดําเนินการรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๒๑ อุทัย บุญประเสริฐ, การวางแผนการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: เอส.ดี.เพลส , ๒๕๔๔),  

หนา ๒๗. 
๒๒ Koontz, Harold, Cyril O’Donnell, and Heinz Weihrichm, Management, (Auckland: 

McGraw-Hill, 1984), p. 43. 
๒๓ Ackoff, Russel, A Concept of Corporate Planning, (New York: John Wiley & Sons, 

1970), p. 82. 
๒๔ เจือจันทร จงสถิตอยู, แนวคิด และวิธีการวางแผนศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

เจริญผล, ๒๕๔๗), หนา ๕. 
๒๕ อุทัย เลาหวิเชียร, ลักษณะวิชาและมิติตางๆ, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๙๑. 



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายของการวางแผน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

เสถียร เหลืองอราม, (๒๕๕๐, หนา ๑๕๑) การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจลวงหนาวาจะ

ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เมื่อใด 

อุทัย บุญประเสริฐ, (๒๕๔๔, หนา ๒๗) 
 

องคกร และหนวยงาน ในการกําหนดส่ิงท่ีตอง

ปฏิบัติจัดทําในอนาคตเพื่อตอบสนองตอภารกิจ 

Koontz, Harold, Cyril O’Donnell, and 

Heinz Weihrichm, (1984, p. 43) 

กําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ี

ปรารถนาเปรียบเสมือนเปนสะพาน 

Ackoff, Russel, (1970, p. 82) การตัดสินใจการวางแผนเปนกระบวนการอันหนึง่ 

ซึ่งทําใหเกิด สภาพอยางหนึ่ง 

เจือจันทร จงสถิตอยู, (๒๕๔๗, หนา ๕) ทรัพยากรเปนกลไกเพื่อตัดสินใจลวงหนาวาจะทํา

อะไร อยางไร ใคร ทํา ทําเมื่อใด 

 

๒.๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

การวางแผนเปนการกําหนดส่ิงท่ีจะทําไวลวงหนาวา จะทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เมื่อใด 

ใครทํา และไดมีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายถึงทฤษฎีการวางแผนไว ดังนี้ 

การวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร อยางไร 

มีการเลือกวัตถุประสงค นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น 25

๒๖ เปนการ

ตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร ทําเมื่อใด และใครเปนผูกระทํา ดังนั้นการวางแผนจึงเปน

การเช่ือมส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันใหเช่ือมตอไปในอนาคตตามท่ีตองการ 26

๒๗ การวางแผนเปนหนาท่ี

ทางการบริหารประการ แรกท่ีกระทําเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ การท่ีจะวางแผนให

ไดผลสําเร็จนั้น จะตองมีการ วิเคราะหขอมูลจากอดีต การตัดสินใจในปจจุบันและทําการประเมินผล

ในอนาคตดวย 27

๒๘ และเปนส่ิงท่ีจะตองมีอยูกอนกระทํา ท้ังนี้การ วางแผนเพื่อท่ีจะตอบคําถาม ๒ ขอ

ดังตอไปนี้คือ ๑) ความมุงหมายขององคกรคืออะไร และ ๒ ) อะไร คือวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําให

                                                             
๒๖ Fremont E, Kast and James E, Rosenzweig, Organization and Management:  

A System Approach, (New York: MeGraw-Hill Book Company, 1970), pp. 435-436. 
๒๗ Harold Koohtz and Cyril O’Donnell, Principles of Management, ( New York: 

MeGraw-Hill Book Company, 1968), p.81. 
๒๘ A.M.G. Hicks, Management, (New York: MeGraw-Hill book Company, 1981), p. 248. 



๒๔ 

 

บรรลุผลสําเร็จของความมุงหมายนั้น ดังนั้น การวางแผนจึงเปนเรื่องท่ีตอง ทําอยางตอเนื่องและตองมี

การปรับเปล่ียนอยูเสมอ และสามารถทํานายการเปล่ียนแปลงในอนาคตได28

๒๙ 

การวางแผนเปนการตัดสินใจลวงหนาในการเลือกทางเลือกเกี่ยวกับส่ิง ตางๆ ท่ีไมวาจะ

เปนวัตถุประสงคหรือวิธีการกระทํา ซึ่งจะตอบคําถามตอไปนี้ คือ  

๑) จะทําอะไร (What : W1)  

๒) ทําไมจึงตองทํา (Why : W2)  

๓) ใครบางท่ีจะเปนผูกระทํา (Who : W3)  

๔) จะกระทําเมื่อใด (When : W4)  

๕) จะกระทําท่ีไหน (Where : W5)  

๖) จะทํากันอยางไร (How : H)๓๐ 

จากคําอธิบายของนักวิชาการตางประเทศ พอจะสรุปไดวา การวางแผนมีองคประกอบ 

ท่ีสําคัญ ๗ ประการดวยกันคือ  

๑) การวางแผนเปนกระบวนการ (Process) กระบวนการในท่ีนี้หมายถึงกิจกรรมท่ี 

ตอเนื่องกัน ซึ่งเกิดข้ึนในหนวยเดียวกัน ซึ่งตองการท้ังทรัพยากรและพลังงานเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมให 

ดําเนินไปได  

๒) การจัดเตรียม (Preparing) การวางแผนเปนการตระเตรียมกิจกรรมชุดหนึ่งของการ 

ตัดสินใจเพื่อใหไดรับการอนุมัติและดําเนินการโดยองคกรอื่นๆ  

๓) การวางแผนเปนการเตรียมการตัดสินใจชุดหนึ่ง (a set)การวางแผน หมายถึง การ 

ตัดสินใจประเภทหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีสัมพันธกันเปนระบบ  

๔) การตัดสินใจเพื่อการกระทํา (decisions for action) การวางแผนเปนการมุงสูการ 

กระทําเปนสําคัญ โดยมีผลงานเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมา เชนการพัฒนาการบริหาร การพัฒนาการ 

ตัดสินใจ และการฝกอบรมใหคนทํางานรวมกัน เปนตน 

๕) ในอนาคต (in the future)การวางแผนมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ การมุงสูอนาคต จึงมี 

การพยากรณเหตุการณในอนาคต ภายใตความไมแนนอน และเงื่อนไขตางๆ   

๖) การมุงสูการทําใหบรรลุวัตถุประสงค (directed at achieving goals)การวางแผน 

จะไมสามารถดําเนินการไดถาขาดวัตถุประสงค เพราะวัตถุประสงคเปนตัวกําหนดทิศทาง จุดหมาย 

ปลายทางของการกระทําเปนกระบวนการดังท่ีไดกลาวในขอ ๑  

                                                             
๒๙ E.Wohlstetler, Quade, Analysis for Military Decisions, (Chicago: Rona MeNally, 

1964), pp.125-126 
๓๐ Fremont J.Lyden and EvnestG.Millee, Planning, Programming Budgeting:  

A Systems Approach to Management, (Chieago: Markham Publishing company, 1971), pp. 99-100. 



๒๕ 

 

๗) ใชวิธีการท่ีใหผลงานสูง (by optimal means) ท้ังนี้การวางแผนจะตองเลือกวิธีการ 

ใหสอดคลองกับสถานการณ โดยพิจารณาจากตัวแปรทางดานเวลา ลักษณะของขอมูล คาใชจาย 

ความแมนยํา และความงายในการนําไปใช เพื่อใหสมาชิกในทีมงาน การวางแผน สามารถนําไป 

ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  

สรุปไดวา การวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการท่ีองคการหรือหนวยงาน ตอง

ดําเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนท่ีตองการในเกิดในอนาคตโดยการตัดสินใจลวงหนาในการเลือก

แผนท่ีดีท่ีสุด และมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุผลตามท่ีตองการในเวลาท่ีกําหนด และเปนข้ันตอน 

เพื่อท่ีจะไดแกไขปรับปรุงไดอยูตลอดเวลา เพื่อท่ีจะใชแผนใหเกิดประโยชน และแผนท่ีดีท่ีสุดในการ

นําไปใช 

ตารางท่ี ๒.๖ ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Fremont E, Kast and James E,Rosenzweig,  

(1970, pp. 435-436) 

การวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณา

ตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร อยางไร 

Harold Koohtz and Cyril O’Donnell, 

(1968, p.81) 

การวางแผนเปนการเช่ือมส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

ใหเช่ือมตอไปในอนาคต 

A.M.G. Hicks, (1981, p.248) การวางแผนเปนหนาท่ีทางการบริหารประการ 

แรกท่ีกระทําเพื่อกิจกรรม 

E.Wohlstetler, Quade, (1964, pp.125-126) ๑. ความมุงหมายขององคกรคืออะไร 

๒. อะไร คือวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหบรรลุผล

สําเร็จของความมุงหมายนั้น 

Fremont J.Lyden and EvnestG.Millee, 

(1971, pp.99-100) 

การวางแผนเปนการตัดสินใจลวงหนาในการเลือก

ทางเลือกเกี่ยวกับส่ิง ตางๆ 

 

๒.๒.๓ ความสําคัญของการวางแผน 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดกลาวถึงความสําคัญของการวางแผนไวดังนี้ 

๑. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มอง เหตุ

การณ)ตางๆในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี ปญหา ความ ตองการ

ของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งส่ิงเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้น

องคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของ ส่ิงแวด

ลอมอันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน  



๒๖ 

 

๒. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคการท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของ 

การวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปล่ียนแปลง ไมมีส่ิงใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับ 

แนวความคิดในเชิงระบบ (System Approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน  

๓. ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนาท้ังนี้ เพราะการ 

วางแผนเปนงานท่ีตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ท้ังนี้เพื่อเปนหลักประกันการ 

ดําเนินการเปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

๔. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็น 

ภาพรวมขององคการท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชน)ในการจัดระเบียบขององคการใหมี 

ความเหมาะสมกับลักษณะของงานมากข้ึน เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน  

๕. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดย 

อาศัยทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยตางๆ มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนใน 

อนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคการท่ีดําเนินอยู 30

๓๑ 

สรุปวา ไมมีองคการใดท่ีประสบความสําเร็จไดโดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการ 

วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรก ท่ีความสําคัญของและเปนกระบวนการจัดการท่ีดี ท่ีจะใหองคการ

เกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดการวางแผนจึงมีความสําคัญมาก และ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ควรจัดใหมีการวางแผนกับทุกหนวยงานหรือองคการตางๆ และนับวาเปนการเริ่มตนท่ีดีหากมีการ

วางแผนท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี ๒.๗ ความสําคัญของการวางแผน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, [๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๒] 

๑. เปนการลดความไมแนนอน 

๒. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ 

๓. ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมาย 

๔. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงาน 

๕. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

                                                             
๓๑ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

www.dla.go.th, [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 



๒๗ 

 

๒.๒.๔ ประโยชนของการวางแผน 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวา การวางแผนมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานทุกอยางทุก

ลักษณะงาน การวางแผนดีและ ถูกตองตามหลักและกระบวนการนอกจากจะชวยแกไขปญหาและ

อุปสรรคตางๆ แลวยอมสงผลให เกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

๑) บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย 

ปลายทาง เพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดใหการกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรกของ 

การวางแผน ถาจุดมุงหมายทีกําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยัง 

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี  

๒) ประหยัด (Economical operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อ 

คิดวิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆมีการประสานงานกันดี 

กิจกรรมท่ีดําเนินมีความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ท่ีทํา ซึ่งส่ิงเหลานี้เปน 

การใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆอยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดีกอใหเกิดการประหยัดแก 

องคการ  

๓) ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การวางแผนชวยลดความไม 

แนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการ 

วางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแลวทําการ 

คาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว  

๔) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด 

หนาท่ีการควบคุมข้ึน ท้ังนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนส่ิงท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรรมท่ี 

ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวา 

แผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม  

๕ ) ส ง เส ริ ม ให เกิ ดน วั ต ก รรมและการสร า งสรรค  (Encourages innovation 

andcreativity) การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนส่ิงท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหม 

(นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรคท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการ 

ระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรค 

นํามาใชประโยชนแกองคการ และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคต ระหวางคณะผูบริหาร  

๖) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบง 

ช้ีใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการท างานชองผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนใน 

กลุมคนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้นการวางแผน 

ยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 



๒๘ 

 

๗ ) พั ฒ น าก ารแ ข ง ขั น  ( Improves competitive strength) ก า รว างแ ผน ท่ี มี 

ประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการท่ีไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ี 

ขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการท างานเปล่ียนแปลง 

วิธีการทํางาน ปรับปรุงส่ิงตาง ๆ ใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

๘) ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better coordination) การวางแผนไดสรางความ 

มั่นใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการทําใหกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดวางไวมุงไปท่ี 

จุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝายตางๆขององคการ เพื่อหลีกเล่ียงความซ้ําซอนในงาน 

แตละฝายขององคการ31

๓๒ 

สรุปไดวาประโยชนของการวางแผนคือ ทําใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีเนื่องจากมีการเตรียม

ความพรอมกอนปฏิบัติจริงจึงทําให ลดความเสียงตอการทํางานในดานตางๆซึ่งหากผิดพลาดในการ

วางแผนก็จะเกิดความเสียหายในการบริหารจัดการได ดังนั้นการวางแผนจึงเปนประโยชนอยางมากใน

การจัดการองคการ 

ตารางท่ี ๒.๘ ประโยชนของการวางแผน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, (๒๕๔๖, 

หนา ๓-๙) 

๑. บรรลุจุดมุงหมาย 

๒. ประหยัด 

๓. ลดความไมแนนอน 

๔. เปนเกณฑในการควบคุม 

๕. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค 

๖. พัฒนาแรงจูงใจ 

๗. พัฒนาการแขงขัน 

๘. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี 

 

๒.๒.๕ ขอจํากัดในการวางแผน  

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ท่ีผูวิจัยไดศึกษาจึงไดรูวา การวางแผนบางครั้งอาจ

ประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพข้ึน ไดดังนั้นขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไป

พิจารณาประกอบในการวางแผน เพื่อใหการวางแผนไม ประสบความลมเหลว  

                                                             
๓๒ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, คูมือปฏิบัติงานเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

บริหารสวนตําบล, (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๖), หนา ๓-๙. 



๒๙ 

 

๑) การขาดขอมูลท่ีเช่ือถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตางๆ เพื่อนํามา 

พิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตางๆท่ีจะดําเนินงานแตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้นกลุม 

ทํางานไดขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเช่ือถือไมไดจะทําใหการวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาดฉะนั้นขอมูล 

นับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง  

๒) การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีทํางานในเชิง 

รับมากกวาเชิงรุกเขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมี 

ความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม 

แผนท่ีวางไวไดอยางเหมาะสม และเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง  

๓) การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและส้ินเปลืองคาใชจายการวางแผน 

อาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปไดแตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผน 

อยางพอเพียงแลวแผนท่ีกําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของกับ 

การใชเวลา และคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะหสารสนเทศ และการประเมินทางเลือกตางๆ 

ดังนั้นถาการจัดการไมจัดงบประมาณคาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผนไมยอมใชเวลาใหพอเพียง 

คิดแตเพียงวาเสียเวลาส้ินเปลืองแลวผลของแผนท่ีจะออกมาดีนั้นยอมเปนไปไมได  

๔) การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตางๆ จะเปนอุปสรรคในการ 

นําความคิดริเริ่ม และแนวความคิดใหมๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุน 

การดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ  

๕) การตอตานการเปล่ียนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผนบางครั้ง 

เหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตางๆท่ัวโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความผันผวน 

ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับเรื่องราวตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนได

อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงาน และทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึน 

ขาดประสิทธิภาพ  

๖) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถ 

ควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิดสงครามการ 

ควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตางๆ ซึ่งส่ิงเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการ 

ดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได32

๓๓ 

สรุปไดวาขอจํากัดในการวางแผน เปนขอจํากัดท่ีไมสามารถหลีกเหล่ียงไดเนื่องจากการ

วางแผนนั้นจําเปนตองพึ่งพาปจจัยหลายดาน ซึ่งในดานตางๆ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการ

วางแผนได เชน ขอมูลเท็จ ขาดการคิดท่ีรอบขอบ จึงนํามาซึ่งขอจํากัดในการวางแผนได ดังนั้นควร

ศึกษาขอมูลและตรวจสอบใหดีกอนเพื่อลดขอจัดกัดในดานตางๆ 

                                                             
๓๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓-๙ 



๓๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ ขอจํากัดในการวางแผน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, (๒๕๔๖, 

หนา ๓-๙) 

การวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว 

หรือขาดประสิทธิภาพข้ึน หากขาดขอมูล 

 

๒.๒.๖ หลักการพื้นฐานในการวางแผน  

การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการดวยกันคือ  

๑) การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ(Contribution 

to purpose and objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมาย 

ของแผนทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกให เปาหมายและ 

วัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดต้ัง 

ข้ึนเพื่อใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมาย หรือประสบความสําเร็จ 

ไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ  

๒) การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of planning) ซึ่ง

กระบวนการจัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing)การ 

บริหารงานบุคคล (Staffing) การส่ังการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปน 

งานเริ่มตนกอนข้ันตอนอื่น ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอื่นๆ ดําเนินไปดวย 

ความสอดคลอง  

๓) การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of planning)การ 

วางแผนเปนงานของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน 

ท้ังนี้เพราะผูบริหารในระดับท่ีตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบ 

ความสําเร็จ ฉะนั้นการวางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  

๔) ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผน 

จะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการ 

ลงทุนอยางประหยัดและคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดี สราง 

ความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการหลักการพื้นฐาน ๔ ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปู 

พื้นฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบเจริญกาวหนา33

๓๔ 

สรุปไดวาหลักการพื้นฐานในการวางแผน จําเปนจะตองมีวิธีคิดโดยยึดหลักการพื้นฐาน 

๔ ประการดวยกัน ซึ่งตองปฏิบัติตามหลักพื้นฐานนี้ เพื่อท่ีจะใหการวางแผนมีรูปแบบท่ีดีและเปน

                                                             
๓๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕-๑๐ 



๓๑ 

 

ตนแบบพื้นฐานในการปฏิบัติ โดยอาศัยรูปแบบพื้นฐาน ๔ ประการเพื่อใหการวางแผนเกิดความสําเร็จ

ในวิธีตางๆ ท่ีนําไปปฏิบัติ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ หลักการพื้นฐานในการวางแผน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, (๒๕๔๖, 

หนา ๕-๑๐) 

๑. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมาย 

๒ . ก าร ว างแ ผน เป น ง าน อั น ดั บ แ รก ขอ ง

กระบวนการจัดการ 

๓. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน 

 

๒.๒.๗ ลําดับข้ันในกระบวนการวางแผน  

การดําเนินงานใดๆ ก็ตามควรจะมี ลําดับข้ันและข้ันตอนท้ังนี้ เพื่ อให งานนั้นมี 

ประสิทธิภาพ การวางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนื่องเปนกระบวนการลําดับข้ันในการวางแผน 

ประกอบดวย ข้ันตอนดังตอไปนี้  

๑) การกําหนดวัตถุประสงค (Setting objectives) เปนงานอันดับแรกท่ีนัก วางแผนจะ

ดําเนินการ ท้ังนี้เพื่อใหรูทิศทางท่ีจะกาวเดินตอไปขางหนาเพราะการวางแผนเปนเรื่องของอนาคต

ดังท่ีไดกลาวมาแลว และเปนพื้นฐานท่ีจะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆในองคการ ส่ิงสําคัญ

ท่ีจะตองตระหนักในการวางแผนคือ แผนท่ีวางจะตองมีความชัดเจนท้ังนี้เพื่อใหสมาชิกใน องคการ

เกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการ ประสานงาน

กัน  

๒) พัฒนาขอตกลงท่ี เปน ตัวกํ าหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the 

planning premises) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตางๆ ท่ีจะเปนขอบเขตในการวางแผน เพื่อ 

สามารถคาดการณเหตุการณตางๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบ้ืองตนจะ 

นํามาเปนพื้นฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอตกลงตางๆ ท่ีเปนผลมาจากขอมูล และปจจัย 

ภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมเศรษฐกิจ 

และการเมือง ความรูสึกของประชาชน นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึง 

ขอมูลและปจจัยภายในองคการดวยจึงจะทําใหขอตกลงท่ีกําหนดข้ึนมาจากขอมูลรอบดานอันเปนผล 

ทําใหขอมูลท่ีนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนมีความเช่ือถือไดมากข้ึน  

๓ ) พิ จ ารณ าข อ จํ ากั ดต า งๆ  ท่ี อ าจ เกิ ด ข้ึ น ใน ก ารวางแผน  (Reviewing all 

possiblelimitations on planning) ขอจํากัดตางๆ มักเกิดข้ึนเสมอในการท างานใดๆ ฉะนั้นถาผู 

วางแผนไดมีการพิจารณาและคํานึงส่ิงเหลานี้แลวก็จะสามารถขจัดขอจํากัดตางๆ ใหเหลือนอยลง ส่ิง 



๓๒ 

 

ท่ีควรนํามาพิจารณาคาดการณในการวางแผน ไดแก ขอบเขต อํานาจหนาท่ี วัสดุอุปกรณ สภาพทาง 

การเงินตลอดจนบุคลากรตางๆ ในองคการ เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้จะมีน้ําหนักสําคัญในการกําหนด 

แผนงานท่ีจะดําเนินการตอไป  

๔) พัฒนาทางเลือก (Developing alternatives) ในการวางแผนผูวางแผนควรได 

แสวงหาทางเลือกตางๆ ท่ีจะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการ 

ตามแผนหนึ่งๆ ไมใชมีแนวทางปฏิบัติแนวเดียวท่ีจะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้นแตอาจมีแนวปฏิบัติ 

หลายๆ แนวท่ีสามารถไปถึงวัตถุประสงคของแผนนั้นไดเชนกัน ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองคิดถึง 

แนวทางตางๆ หลายๆ แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผนซึ่งส่ิงเหลานี้เปนการพัฒนาความคิดของ 

ผูวางแผนใหมีความหลากหลายตามขอมูลตางๆ  

๕) ประเมินทางเลือก (Evaluating the alternatives) การประเมินทางเลือกนี้ ตองทํา

หลังจากไดมีการพัฒนาทางเลือกตางๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆของ ทางเลือกแต

ละแนวมาประกอบวาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนท่ีทางเลือกเหลานี้จะทําใหองคการ ดําเนินไปไดแลว

จึงตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเปนไปไดสูงสุด (The most feasible alternatives) ส่ิง ท่ีเปนขอคิดสําผู

วางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือไมมีวิธีใดท่ีใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผูวางแผนควร

ตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกวา และนําทางเลือกท่ีเลือกแลวมา หลอมรวมกันเพื่อ

เปนแผนท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด (The most feasible plan) ในการปฏิบัติ  

๖) เปล่ียนแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Converting plans into actions) ผูวางแผน ตอง

ทําเปล่ียนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (Policies) ตารางการ

ทํางาน (Schedules) และงบประมาณ (Budgets) การเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีกลาวนี้ จะชวยเปน 

แนวทางใน การดําเนินกรปฏิบัติท่ีชัดเจนข้ึน 34

๓๕ 

สรุปไดวาลําดับข้ันในกระบวนการวางแผนนั้น จําเปนอยางมากท่ีจะตองมีข้ันตอนในการ

วางแผนเพื่อท่ีจะใหแผนเกิดประโยชน จึงตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดวางไว ซึ่งหาก ไมปฏิบัติตาม

ข้ันตอน หรือขามข้ันตอนในการปฏิบัติ จะทําใหกระบวนการในการวางแผนเกิดความผิดพลาดได และ

สงผลเสียท่ีตามมา ดังนั้นเพื่อความไมประมาณจึงตองปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนกระบวนการท่ีวางไว

เพื่อท่ีจะรักษาประโยชนของกระบวนการวางแผนท่ีดีไวได 

 

 

 

 

                                                             
๓๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕-๑๐ 



๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ลําดับข้ันในกระบวนการวางแผน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมส งเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, (๒๕๔๖, หนา  

๕-๑๐) 

๑. การกําหนดวัตถุประสงค 

๒. พัฒนาขอตกลงท่ีเปนตัวกําหนดขอบเขตใน

การวางแผน 

๓. พิจารณาขอจํากัดตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการ

วางแผน 

๔. พัฒนาทางเลือก 

๕. ประเมินทางเลือก 

๖ เปล่ียนแปลงแผนสูการปฏิบัติ 

 

๒.๒.๘ ลักษณะของแผนท่ีดี  

๑) แผนควรจะมีลักษณะช้ีเฉพาะมากกวามีลักษณะกวางหรือกลาวท่ัวๆ ไป (It should 

be specific rather than general) การช้ีเฉพาะถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะกอใหเกิดความชัดเจน และโอกาส

ท่ีจะ เกิดความเขาใจผิด  

๒) แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางส่ิงท่ีรูแลวและส่ิงท่ียังไมรูใหชัดเจน  

(A plan should distinguish between the known and the unknown) ท้ั ง นี้ เพ ร า ะ ก า ร 

วางแผนเปนการคาดการณ เหตุการณตางๆ ในอนาคต ฉะนั้นการจําแนกความแตกตางระหวางส่ิงไมรู 

และรูใหเห็นเดนชัด จะทําให ผูใชแผนคํานึงถึงและพิจารณาส่ิงท่ียังไมรูใหรอบคอบ  

๓) แผนควรจะมีการเช่ือมโยงอยางเปนเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติได (A plan 

should be logical and practical) ซึ่งเรื่องนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ท่ีผูวางแผน จะตองใช

การคิดวิเคราะห การคิดวิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตางๆอยางมีเหตุผลและ ตัดสิน

เลือก แนวทางดําเนินการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได  

๔) แผนจะตองมี ลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได  (The plan must 

beflexible and capable of being modified) แผนท่ีนําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณการ 

เปล่ียนแปลงเปนส่ิงท่ีสามารถเกิดไดทุกขณะนอกจากนั้นการดําเนินการตางๆมักจะมีตัวแปรตางๆ 

จํานวนมากท่ีมีผลกระทบตอแผน ฉะนั้นแผนท่ีดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับใหเขากับ 

สถานการณท่ีแปรเปล่ียนไป  

๕) แผนจะตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการท่ีเกี่ยวของ (The plan must 

beacceptable to the persons who adopt it and to the persons who are affected) ท้ังนี้ 

เนื่องจากการยอมรับจะนํามาซึ่งความต้ังใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถา 



๓๔ 

 

แผนท่ีวางนั้นไดรับการยอมรับ จากผูเกี่ยวของยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจ 

เปนอยางยิ่ง 35

๓๖ 

สรุปไดวาลักษณะของแผนท่ีดี ควรมีลักษณะเจาะจงไมควรมีลักษณะท่ีกวาง หรือกลาว

แบบท่ัวๆไป ควรมีแบบแผนท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อท่ีจะไดดําเนินการแบบกระชับและรวดเร็วซึ่ง

ในการปฏิบัติ จะไดเกิดรูปแบบท่ีชัดเจนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ หากลักษณะของ

แผนท่ีดี ไมชัดเจนแลวการดําเนินงานจะไมเกิดประสิทธิภาพเพราะรูปแบบลักษณะงานเปดกวางและ

ไมชัดเจน 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะของแผนท่ีดี 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, (๒๕๔๖, 

หนา ๖) 

๑. แผนควรจะมี ลักษณะช้ีเฉพาะมากกวามี

ลักษณะกวางหรือกลาวท่ัวๆ ไป 

๒. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางส่ิงท่ี

รูแลวและส่ิงท่ียังไมรูใหชัดเจน 

๓. แผนควรจะมีการเช่ือมโยงอยางเปนเหตุผล

และสามารถนําไปปฏิบัติได 

๔. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถ

ปรับพัฒนาได 

๕. แผนจะตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการ

ท่ีเกี่ยวของ 

 

๒.๒.๙ ประเภทของแผนพัฒนา 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําแผนพัฒนา 

ทองถ่ินของตนเอง ซึ่งนอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองแลวยังมี 

อํานาจหนาท่ีในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย 

เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการ 

บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินตาม 

                                                             
๓๖ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, คูมือปฏิบัติงานเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครองสวนทองถิ่น, ๒๕๔๖), หนา ๖. 



๓๕ 

 

แผนผูท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักวาแผนพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแกแผนพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง และแผนกรมซึ่งเปนแผนระดับชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา

อําเภอ ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตร และแผนพัฒนาระดับจังหวัด และอําเภอนั้น ท้ังองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน และประชาชนจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย36

๓๗ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว ๒ ประเภท  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี3้7

๓๘ 

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย สอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ  

“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด 

แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง และเปนแผน 

กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  

ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป 

อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบ มุงเนนผลงาน  

สําหรับ “แผนปฏิบัติการ” ท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 

และ ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเอกสารท่ี 

รวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินในแตละปงบประมาณเพื่อใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นท่ี ท่ีดําเนินการ 

สรุปไดวา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว ๒ ประเภท คือ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และแผนพัฒนาสามป คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน ทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ แผนสามปจะเช่ือมโยงกับงบประมาณประจําป 

 

                                                             
๓๗ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, คูมือปฏิบัติงานเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล, (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๖), หนา ๘. 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓.  



๓๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ ประเภทของแผนพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, (๒๕๔๖, 

หนา ๓) 

๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒. แผนพัฒนาสามป 

 

๒.๒.๑๑ การพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของแผน 

การพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของการวางแผน ซึ่งประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ 

การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง การดําเนินกิจกรรม PDCA (Plan – Do – 

Check – Act) เปนกิจกรรมพื้นฐานในการวางแผนอยางเปนระบบใหครบวงจรอยางตอเนื่อง 

หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ยอมสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน โดยมี 

รายละเอียดดังนี้ 

๑. P = Plan ข้ันตอนการวางแผน 

ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุง

เปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม ๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ  พรอมกับ

พิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บ

ขอมูลและกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงใหชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะชวยใหกิจการสามารถ

คาดการณส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ท้ังในดานแรงงาน 

วัตถุดิบ ช่ัวโมงการทํางาน เงิน และเวลา 

๒. D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวใน

ข้ันตอนการวางแผน ซึ่งในข้ันตอนนี้ตองมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปใน

ทิศทางท่ีต้ังใจหรือไม เพื่อทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามแผนการท่ีไดวางไว 

๓. C = Check ข้ันตอนการตรวจสอบ  

ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อให

ทราบวา ในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม แต

ส่ิงสําคัญก็คือ ตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน เพื่อใหขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ

เปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป  

๔. A = Action ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม  

ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู ๒ 

กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว หากเปนกรณีแรก ก็ให

นําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดี



๓๗ 

 

ยิ่งข้ึนไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือ

ทําใหคุณภาพดียิ่งข้ึนก็ไดแตถาหากเปนกรณีท่ีสอง คือ ผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว 

ควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะหและพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร เชน มองหาทางเลือก

ใหมท่ีนาจะเปนไปได ใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม ขอความชวยเหลือจากผูรู หรือเปล่ียน

เปาหมายใหม เปนตน38

๓๙ 

สรุปไดความวา การวางแผน แบงเปน ๔ ข้ันตอน คือ ๑.Plan การกําหนดกรอบหัวขอท่ี

ตองการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหมๆ ๒.Do การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไว ๓. Check การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ๔. 

Action การดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ เปนไปตามแผนท่ีวางไว 

และไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

ตารางท่ี ๒.๑๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของแผน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง, [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒] ๑. P = Plan ข้ันตอนการวางแผน 

๒. D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ  

๓. C = Check  ข้ันตอนการตรวจสอบ  

๔ . A = Action ข้ั น ตอน การ ดํ า เนิ น ง าน ให

เหมาะสม  

 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 

การพัฒนา เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ่งเกิดข้ึนจากการสังเกต

ปรากฏการณการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไวอยางชัดเจนวาสังคมและ

วัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาดวยสาเหตุตาง ๆ หลายประการ ดังนั้นการ

พัฒนาจึงหลีกเล่ียงไมได ไมวาจะเปนการพัฒนาท้ังแบบนามธรรมหรือรูปธรรม จึงกลาวไดวาท่ีใดมี

สังคมมนุษย ท่ีนั้นยอมมีการพัฒนา 

 

 

 

 

                                                             
๓๙ เศรษฐ กิจพอเพี ยง , “ความหมายของ PDCA” , [ออน ไลน )], แหล ง ท่ีม า : https:// 

sites.google.com/site/pumpkin2555/khwampdca, [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 



๓๘ 

 

๒.๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 

คําวา “พัฒนา” ในภาษาไทยนั้นมาจากคําวา “วฑฺฒน” ในภาษาบาลีและ “วรฺธน” ใน

ภาษาสันสกฤต แปลวา ความเจริญ ทําใหเจริญ 39

๔๐ ดังนั้น “การพัฒนา” ก็คือการทําใหเจริญนั่นเองแต

เมื่อมาใชเปนคําแปลของ “Development” ในภาษาอังกฤษ จะมีความหมายกินความไปถึงการ ทํา

ใหดีข้ึนจากท่ีเปนอยูโดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขาไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือนําวิชาการแปลก 

ใหมเขามาใช การพัฒนาในความหมายนี้ มิไดหมายถึง การพัฒนาวัตถุเทานั้นแตหมายถึงการพัฒนา 

ท้ังในดานจิตใจและความคิดดวย40

๔๑ 

แตเดิมนั้น “การพัฒนา” มีความหมายเนนหนักดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศท่ี 

พัฒนาแลวหมายถึงประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สวนประเทศท่ีดอยพัฒนา หมายถึงประเทศท่ีมี 

ฐานะทางเศรษฐกิจตางๆ ท้ังนี้พิจารณาจากรายไดประชาชาติ (GNP) เปนสําคัญ ดังนั้น การพัฒนา

ตาม แนวนี้ก็คือการยกระดับเศรษฐกิจใหดีข้ึนนั่นเอง ตอมาไดมีการต่ืนตัวกันข้ึนวาการพัฒนาท่ีแทจริง

ไมนาจะหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น แตนาจะหมายถึงการพัฒนาสังคมดวย จึงมีนโยบายและ

การวางแผนพัฒนาสังคมข้ึน ซึ่ง แตกตางจากการพัฒนาเศรษฐกิจตรงท่ีวา การพัฒนาสังคมมุงถึงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใน สังคมท้ังในดานสุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ รายได และ

จริยธรรม ไมใชมุ งดานเศรษฐกิจอยาง เดียว แนวคิดในการพัฒนาสังคมจึงมีลักษณะในทํานองท่ีวา 

“เมื่อคนไดรับการพัฒนา สังคมและ ประเทศชาติก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย” นอกจากนี้ยังกลาววา

การพัฒนาสังคมนั้น บางสวนก็ไมได เปนไปตามอุดมคติทางจริยธรรม แตการพัฒนาสังคมอยาง 

สมบูรณเต็มท่ี ตองมีการพัฒนาจริยธรรม ดวย41

๔๒ 

การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนใหมีความสุขมีสภาพแวดลอม

ท่ีเหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางดานการ

วางแผน คือ เปนเรื่องของมนุษยเทานั้น แตกตางกนเพียงการวางแผนใหความสําคัญท่ีวิธีการ

ดําเนินงาน สวนพุทธศาสนามุงเนนผลท่ีเกิดข้ึน คือ  ความสุขของมนุษยเทานั้น 42

๔๓ และยังอธิบาย 

ไวในทางพุทธศาสนาอีกวา การพัฒนา มาจากคําภาษาบาลีวาวัฒนะ แปลวา เจริญ แบงออกไดเปน  

                                                             
๔๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนากรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:  

นานมีบุคส พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๗๗๙. 
๔๑ Leonard Bloomfield and others, The Moern Library of the English Language, 

(New York: Random House, 1948), p. 331. 
๔๒ ชัยพร พิบูลศิริ, พระสงฆกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: เอกสารคณะกรรมการสงเสรมิ 

งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๐), หนา ๑ - ๒. 
๔๓ พระ นิมิตร daeng กลิ่นดอกแกว, “ความหมายของคําวา การพัฒนา”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.gotoknow.org/posts/300377 [๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 



๓๙ 

 

๒ สวน คือ การพัฒนาคน เรียกวา ภาวนา  กับการพัฒนาส่ิงอื่นๆ ท่ีไมใชคน เชน วัตถุส่ิงแวดลอม

ตางๆ  เรียกวา  พัฒนา  หรือ วัฒนา  เชน การสรางถนน บอน้ํา อางเก็บน้ํา เปนตน ซึ่งเปนเรื่องของ

การเพิ่มพูนขยาย ทําใหมากหรือทําให เติบโตข้ึนทางวัตถุและได เสนอขอคิดไววา คําวา การ

พัฒนา หรือ คําวา เจริญ นั้นไมไดแปลวาทําใหมากข้ึน เพิ่มพูนข้ึนอยางเดียวเทานั้น แตมีความหมาย

วา ตัดหรือท้ิง เชน เจริญพระเกศา คือตัดผม มีความหมายวา รก เชน นุสิยา โลกวฑฺฒโน แปลวา 

อยางเปนคนรกโลกอีกดวย ดังนั้น การพัฒนาจึงเปนส่ิงท่ีทําแลวมีความเจริญจริงๆ คือ ตองไมเกิด

ปญหาติดตามมาหรือไมเส่ือมลงกวาเดิม ถาเกิดปญหาหรือเส่ือมลง ไมใชเปนการพัฒนา แตเปน

หายนะ  ซึ่งตรงกันขามกับการพัฒนา การพัฒนาจึงเปนส่ิงท่ีทําแลวมีความเจริญจริงๆ คือไมเกิด ป

ญหาตามมาหรือไมเส่ือมถอยลงไปกวาเดิม ถาเกิดปญหาหรือเส่ือมลงก็ไมใชเปนการพัฒนา 43

๔๔ อยางไร

ก็ตาม คําวา การพัฒนาในท่ีนี้เปนคําท่ีกําหนดใหมีคุณคาและตามหลักการของ พระพุทธศาสนา การ

พัฒนาตองดําเนินไปพรอมๆ กัน ๔ ทางคือ การพัฒนาทางดานกายภาพ การ พัฒนาศีลธรรมและ/

หรือ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางดานจิตใจ และการพัฒนาทางดานป ญญา นอกจากนี้

พระพุทธศาสนาพิจารณาวาการพัฒนาเปนกระบวนการพยายามท่ีจะดําเนินการเปล่ียนแปลงฟนฟู 

และปรับปรุงท้ังตนเองและสังคมรอบขางใหดีข้ึนและมีความหมายมากยิ่งข้ึน แต ความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวอยูกับกระบวนการพัฒนาข้ึนอยูกับบุคคลเปนสําคัญ 44

๔๕ 

การพัฒนาเปนแนวคิดท่ีนาสนใจเปนการกระตุนใหคิดถึงลักษณะของสังคมท่ีดี แตก็เปน 

แนวคิดท่ีกวางท่ียากจะหาขอสรุป อาจกลาวในเบ้ืองตนไดวา คําวา “การพัฒนา” (Development) 

เปนคําท่ีมีความหมายในทางดี (Euphemism) เปนคําท่ีเกี่ยวของกับเรื่องของการเปล่ียนแปลง 

(Change) ความทันสมัย(Modernization) หรือความเจริญเติบโต (Growth) การพัฒนาเปนรูป 

แบบอยางหนึ่งของการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social change) สวนความทันสมัยก็เปนกรณีเฉพาะ 

อันหนึ่งของการพัฒนา สําหรับทางดานการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrialization) เปนมิติหนึ่งของ 

การพัฒนา โดยหลักท่ัวไปแลวการพัฒนาเปนลักษณะทางสังคมท่ีกําลังเปล่ียนจากส่ิงท่ีเคยเปนในอดีต 

ไปสูส่ิงท่ีตองการจะเปนซึ่งข้ึนอยูกับเปาหมายของการพัฒนาของแตละสังคม 45

๔๖ การพัฒนาท่ีแทจริง

ควรหมายถึงการทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบายความอยูดีกินดี

ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะข้ึนอยูกับการไดรับปจจัย

                                                             
๔๔ สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครัง้ท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส

โตร, ๒๕๔๕), หนา ๒. 
๔๕ จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๗-๑๑๘. 
๔๖ Denis Goulet, The cruel choice: A new concept in the theory of 

development, (New York: Atheneum, 1973), p. 96. 



๔๐ 

 

ทางวัตถุเพื่อสนองความตองการของรางกายแลวประชาชนยัง ตองการพัฒนาทางดานการศึกษาส่ิง

แวดลอมท่ีดีการพักผอนหยอนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรม และจิตใจดานตางๆดวยความตองการ

ท้ังหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันวาเปนการพัฒนา “คุณภาพ” เพื่อท่ีใหเห็นวาการพัฒนาไมไดข้ึนอยูกับ

การเพิ่มปริมาณสินคาหรือการเพิ่มรายไดเทานั้นหากอยูท่ีการ เพิ่มความพอใจความสุขของประชาชน

มากกวา46

๔๗  การพัฒนา คือ การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึน 

จนเปนท่ีพึงพอใจ ความหมายดังกลาวนี้  เปนท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและเปนแนวทางใน 

การกําหนดความหมายอื่นๆ47

๔๘ 

สรุปแนวคิดของนักวิชาการตางๆ ท่ีไดกลาวถึงความหมายของ “การพัฒนา” วา                

๑) การทําใหดีข้ึน เจริญกาวหนาข้ึนโดยไมหยุดนิ่ง                 

๒) การเปล่ียนแปลงสภาพท่ีไมพอใจ ไปสูสภาพท่ีนาพอใจอยางมีระบบ                

๓) การกระจายรายไดของบุคคลไปสูชุมชน                

๔) กระบวนการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ                

๕) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชนบท ท้ังดานเศรษฐกิจและ สังคม                

๖) กระบวนการจัดการองคการทางสังคมท่ีสามารถไปสูสภาพท่ีดีกวา                

๗) การปรับปรุงระบบสังคมใหทันสมัย                

๘) การเพิ่มขีดความสามารถของสังคมอยางสูงสุด                

๙) การเปล่ียนแปลงในระบบท้ังคุณภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดลอม                

๑๐) การเปล่ียนแปลงท่ีมีทิศทาง หรือวางแผนไวลวงหนา                

๑๑) การสรางความเสมอภาคดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และระหวางชุมชน ตางๆ 

๑๒) การปรับปรุงเงื่อนไขตางๆ ท่ีสังคมไมพึงปรารถนาและแบงแนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนา ออกไดเปน ๓ กลุมลักษณะดังนี้กลุมท่ี ๑ มีความคิดเห็นวา “การพัฒนา” หมายถึงความ

เจริญเติบโต (Growth) คือ เปนการเพิ่มผลผลิต ซึ่งกระทําโดย ระบบสังคมรวมกับส่ิงแวดลอม เชน 

การผลิตขาว เพิ่มข้ึน การสรางถนน สะพาน เข่ือน เปนตน กลุมท่ี ๒ มีความคิดเห็นวา การพัฒนา 

หมายถึง การ เปล่ียนแปลงระบบกระทําการ เชน มีการเปล่ียนแปลงระบบสังคม ระบบการเมือง และ 

ระบบการ บริหาร กลุมท่ี ๓ มีความคิดเห็นวา การพัฒนาเปนการเนนถึงวัตถุประสงคหลักถาเปนการ

บริหาร ก็ ตองบริหารดวยวัตถุประสงค คือ การทํางานท่ีมุงเนนวัตถุประสงคเปนหลัก กลาวคือ การ

พัฒนาตอง เปนไปตามวัตถุประสงค และความตองการท่ีไดรับความเห็นชอบหรือ การสนับสนุนจาก

                                                             
๔๗ วิทยา กรเชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

ฉับแกระ, ๒๕๒๗), หนา ๑๗-๑๘. 
๔๘ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน: ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๒. 



๔๑ 

 

บุคคลท่ี เกี่ยวของอยางกวางขวาง 48

๔๙ การพัฒนา คือการเปล่ียนแปลงท่ีตองการ และไดกําหนดทิศทาง

และมุงท่ีจะควบคุมอัตราการเปล่ียนแปลงดวยสภาวะการพัฒนาเปนสภาวะ สมาชิกของสังคมไดใช

ความรูความสามารถของตนไดเต็มท่ีโดยไมมีสภาวะครอบงํา เชนความบีบค้ัน ทางการเมือง ความบีบ

ค้ันทางเศรษฐกิจ หรือความไมสมบูรณในอนามัย49

๕๐ โดยการเปล่ียนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ถาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมดี ก็ไมเรียกวาการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดหมายถึงการ

เพิ่มข้ึนปริมาณสินคาหรือรายไดของประชาชนเทานั้น แตหมายความรวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจ 

และเพิ่มความสุขของประชาชนดวย 50

๕๑ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาชุมชมเปนขบวนการอยางหนึ่งท่ี 

รัฐบาลนํามาใชเพื่อเปนการกระตุนเตือน ยั่วยุ และสงเสริมประชาชนในชนบทใหเกิดความคิดริเริ่มข้ึน 

และเสริมสรางทองถ่ินใหกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการดูแลตนเองตาม 

ระบอบประชาธิปไตย”๕๒ 

สรุปไดวา การพัฒนาเปนการเพิ่มศักยภาพท่ีจะมีอิทธิพลตออนาคตโดยมีลักษณะสําคัญ 

๔ ประการ คือ ประการแรก สมรรถนะ หมายถึง การเพิ่มความสามารถและพลังในการเปล่ียนแปลง 

ประการท่ีสอง ความเปนธรรม หมายความวา กลุมตาง ๆ ตองไดรับประโยชนจากการพัฒนาอยาง 

ท่ัวถึง โดยสามารถเขาถึงและรับส่ิงท่ีมีคุณคาจากการพัฒนา ประการท่ีสาม การสรางอํานาจ หมาย

ความวาประชาชนมีอํานาจทัดทานเชิงนโยบาย และมีเพียงประชาชนท่ีมีอํานาจเทานั้นท่ีจะ ไดรับประ

โยชนจากการพัฒนา และประการท่ีส่ี ความยั่งยืน การพัฒนาตองคํานึงถึงความมั่นใจท่ีจะ อยูรวม

กันตอไปในอนาคต เพราะโลกท้ังหมดตองพึ่งพาอาศัยกัน 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หนา ๗๗๙) คําวา “พัฒนา” ในภาษาไทยนั้นมาจากคําว า 

“วฑฺฒน” ในภาษาบาลีและ “วรฺธน” ในภาษา

สันสกฤต แปลวา ความเจริญ ทําใหเจริญ 

 

                                                             
๔๙ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๓), 

หนา ๘. 
๕๐ ฑิตยา สุวรรณะชฏ, “สังคมวิทยา” ในวิทยาศาสตรสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๑๗), หนา ๑๘๗ – ๑๘๙. 
๕๑ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพฟอร

เพช, ๒๕๔๙), หนา ๘. 

๕๒ จํ ารั ส  นวล น่ิม , การ ศึกษ า กับการพั ฒ นาประ เท ศ แนวความ คิดและวิ ธีปฏิ บั ติ , 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ี โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๔๐), หนา ๒๒๙. 



๔๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ (ตอ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Leonard Bloomfield and others, ( 148, p. 

331) 

การพัฒนาวัตถุเทานั้นแตหมายถึงการพัฒนา  

ท้ังในดานจิตใจและความคิดดวย 

ชัยพร พิบูลศิริ, (๒๕๓๐, หนา ๑ – ๒) “การพัฒนา” มีความหมายเน นหนักดานการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

พระ นิมิตร daeng กล่ินดอกแกว,  

[๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 

การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การ

พั ฒ น าคน ให มี ค วาม สุขมี สภ าพ แวด ล อ ม 

ท่ีเหมาะสม 

สนธยา พลศรี, (๒๕๔๕, หนา ๒) ก ารพั ฒ น า ส่ิ งอื่ น ๆ  ท่ี ไม ใช ค น  เช น  วั ต ถุ

ส่ิงแวดลอมตางๆ เรียกวา พัฒนา 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์, (๒๕๔๘, หนา ๑๑๗-๑๑๘) การพัฒนาในท่ีนี้เปนคําท่ีกําหนดใหมีคุณคาและ

ตามหลักการของ พระพุทธศาสนา 

Denis Goulet, (1973, p. 96) “การพัฒนา” เปนคําท่ีมีความหมายในทางดี 

วิทยา กรเชียงกูล, (๒๕๒๗, หนา ๑๗-๑๘) การพัฒนาท่ีแทจริงควรหมายถึงการทําใหชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนมีความสุข 

สนธยา พลศรี, (๒๕๔๕, หนา ๒) การพัฒนา คือ การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งให

เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึน 

สนธยา พลศรี, (๒๕๓๓, หนา ๘) “การพัฒนา” หมายถึงความเจริญเติบโต คือ 

เปนการเพิ่มผลผลิต ซึ่งกระทําโดย ระบบสังคม 

ฑิตยา สุวรรณะชฏ, (๒๕๑๗, หนา ๑๘๗ – ๑๘๙) การพัฒนา คือการเปล่ียนแปลงท่ีตองการ และได

กําหนดทิศทาง 

วิรัช วิรชันิภาวรรณ, (๒๕๔๙, หนา ๘) การพัฒนามิไดหมายถึงการเพิ่มข้ึนปริมาณสินคา

หรือรายไดของประชาชนเทานั้น แตหมายความ

รวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจ 

จํารัส นวลนิ่ม, (๒๕๔๐, หนา ๒๒๙) การพัฒนาชุมชมเป นขบวนการอย างหนึ่ ง ท่ี 

รัฐบาลนํามาใชเพื่อเปนการกระตุนเตือน 

 

 

 

 



๔๓ 

 

๒.๓.๒ ทฤษฎีการพัฒนา 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีการพัฒนาสังคม ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการ 

พัฒนาสังคม ซึ่งมีทฤษฎีท่ีสําคัญจําแนกได ดังนี้            

๑. ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี มีสาระสําคัญคือ สังคมทุกสังคมจะตองมีการปรับตัวอยู 

เสมอเนื่องจากปรากฏการณตางๆ ในสังคมเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา หากสังคมไมปรับตัวใหเขากับ 

การเปล่ียนแปลงสังคมก็จะเส่ือมสลายไป  การปรับตัวของสังคม ไดแก การจําแนกแจงบทบาทเพื่อให

มีหนวยสังคมท่ีอิสระแกคน มากข้ึนการทําใหสังคมมีเหตุผลมากข้ึน การผสมผสานทางวัฒนธรรม การ

สรางความจําเปนเฉพาะ ดานมากข้ึนเปนตน ในขณะเดียวกันการปรับตัวของสังคมก็จําเปนตองรักษา

ดุลยภาพระหวางการ เปล่ียนแปลงดวย  ตัวช้ีวัดสําหรับ บงช้ีความสามารถของสังคมในการปรับตัว 

ไดแก การมีบทบาทหรือหนวย สังคมท่ีอิสระและมีความสามารถในการผสมผสานทางวัฒนธรรมได

มากข้ึน เปนตน แตอยางไรก็ตาม รูปแบบของสังคมท่ืพัฒนาแลวและมีความสามารถในการปรับตัวไม

จําเปนตองมีลักษณะท่ีเหมือนกัน            

๒. ทฤษฎีการแพรกระจาย มีสาระสําคัญคือ การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจากการแพร

กระจาย วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งโดยมีองคประกอบของกระบวนการแพรกระจายท่ี

สําคัญ คือ นวัตกรรม การส่ือสาร เวลา และการเขาสูสมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่งองคประกอบท่ี

สําคัญ คือ นวัตกรรม หรือ ความคิด วัตถุ ส่ิงของ รวมท้ังรูปแบบวธิีการและ แนวปฏิบัติท่ีบุคคลคิดวา

เปนส่ิงใหม ซึ่งการยอมรับนวัตกรรมท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงมีข้ันตอน เกี่ยวกับการตัดสินใจ  

๕ ข้ันดังนี้  

๒.๑ ข้ันท่ี ๑ ความตระหนักในการรับนวัตกรรม หรือทราบวามีนวัตกรรมประเภท หรือ

ชนิดนั้นๆ เกิดข้ึน                  

๒.๒ ข้ันท่ี ๒ เกิดความสนใจในนวัตกรรม เห็นไดจากการแสวงหาความรูในเรื่องนั้น 

เพิ่มเติม                  

๒.๓ ข้ันท่ี ๓ ประเมินคานวัตกรรม เปนการประเมินขอมูลท่ีไดรับวาสมควรจะรับ หรือ

ไม อยางไร หากนวัตกรรมไมมีคุณคาก็จะถูกละท้ิงไป                  

๒.๔ ข้ันท่ี ๔ ทดลองใชนวัตกรรม หากผลการประเมินไดรับการตัดสินใจวายอมรับแลว 

ก็จะเกิดการทดลองใชนวัตกรรม หากผลการทดลองไมเปนทพี่อใจ การตัดสินใจรับนวัตกรรมจะยุติลง                  

๒.๕ ข้ันท่ี ๕ ถาปรากฏผลการทดลองเปน ท่ีพอใจ กระบวนการรับนวัตกรรมก็ 

จะเกิดข้ึน  

๓. ทฤษฎีความขัดแยง มีสาระสําคัญคือ การพัฒนาสังคมมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีความ

ผาสุข ของสมาชิกในสังคม หรือนัยหนึ่งคือเพื่อการเพิ่มโอกาสในชีวิตใหกับสมาชิกของสังคมนั้น โดย

อาจแยก เปนเปาหมายกอน เชน ความเปนธรรมเชิงเศรษฐกิจและความสะดวกสบายทางดานวัตถุ 



๔๔ 

 

การมีการศึกษา หรือความรู เปนตน แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดนี้จะตองพยายามกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงเชิง โครงสรางข้ึนโดยใหความสําคัญกับทรัพยากรเปนปจจัยสําคัญของการเปล่ียนแปลง 

เนื่องจากทรัพยากร เปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนปรารถนา ดังนั้น ทรัพยากรท่ีไมพียงพอหรือขาดแคลนจึง

เปนตัวสําคัญท่ีกอใหเกิด ความขัดแยงขนึ้และนําไปสูการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการในสังคม                     

สําหรับตัวนําการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนา ตามแนวคิดนี้เห็นวาควรเปนผูนําทางการเมือง เพราะ

บุคคลเหล านี้อยู ในตําแหน งท่ีมีอํานาจ มีหน าท่ีในการวางแผนและกําหนดทิศทางของการ 

เปล่ียนแปลง นอกจากนี้ตามแนวคิดนี้เห็นวาการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาจะดํารงความพัฒนาหรือ 

ความเจริญไวไดนั้น จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงจิตใจของคนในสังคมดวย การเปล่ียนแปลงจิตใจ

ของ คนนี้ขนึ้อยูกบัโครงสราง ถาโครงสรางสังคมมีลักษณะยืดหยุนโอกาสท่ีบุคคลเปล่ียนจิตใจก็มีมาก            

๔. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีสาระสําคัญคือ มุ งทําการเปล่ียนแปลงลักษณะบุคคล 

โดยเฉพาะลักษณะจิตใจ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ และแรงจูงใจ เปนตน 

การเปล่ียนแปลงจะอาศัยกระบวนการสังคมท่ีชวยใหเกิดลักษณะบุคคลท่ีตองการ คือ การขัดเกลา 

ทางสังคม ซึ่งเปนกระบวนการทางท่ีมีขอบเขตกวางขวางและยาวนาน แตเปนสวนหนึ่งของการ 

ดํารงชีวิตในสังคมของมนุษย52

๕๓ 

ไมเคิล โทดาโร (Michael Todaro) สรุปเอาไววา หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเปนตนมา 

ทฤษฎีการพัฒนาท่ีสําคัญมีอยู  ๔ ทฤษฎี แตขณะเดียวกันเมื่อไมนานมานี้ก็มีความพยายามเสนอ 

ทฤษฎีท่ี ๕ เขามา รวมท้ังหมดแลวจึงเปน ๕ ทฤษฎี ดังนี5้3

๕๔ 

๑) ทฤษฎีการพัฒนาตามข้ันตอน (Linear - stages theory) ทฤษฎีนี้ยึดประเทศ 

อุตสาหกรรมเปนแมแบบวิเคราะหวาประเทศเกษตรกรรมสวนใหญยังไมพัฒนาเศรษฐกิจ จึงพยายาม 

วางแผนใหพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม โดยกําหนดเปนข้ันตอน เชน ทฤษฎีความเจริญเติบโตของรอสทาว

(Rostow’s Stages of Growth) หรือตัวแบบการออมและการลงทุนเพื่อสรางความเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจของฮารรอดและโดมาร (Harrod - Domar Growth Model) เปนตน 

๒) ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางโครงสราง (Structural - change models) ทฤษฎีนี้ 

ตองการใหเปล่ียนโครงสรางจากภาคเกษตรไปเปนภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถผลิตไดมูลคามากกวา 

อาจตองมีการเคล่ือนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม เพื่อดูดซับแรงงานสวนเกิน 

และพั ฒ นาเทคโน โลยี ในการผลิต  เช น  ทฤษฎี การพั ฒ นาของ ลู อิ ส  (Lewis Theory of 

Development) เปนตน  

                                                             
๕๓ สัญญา สัญญาวิวัฒน, ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๓. 
๕๔ Michael P. Todaro, Economic development, 5 th ed,  (New York: Longman, 

1994), pp. 66-89. 



๔๕ 

 

๓) ทฤษฎีพึ่งพาระหวางประเทศ (International - Dependence Revolution) นัก 

ทฤษฎีในประเทศกําลังพัฒนาหรือมองจากจุดยืนของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะละตินอเมริกานั้น 

ไมเห็นดวยกับทฤษฎีการพัฒนาไปสูความทันสมัยของตะวันตกเพราะมองวาเปนการครอบงํา ซึ่งจะทํา 

ใหเกิดการพัฒนาท่ีพึ่งพา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจนมีสภาพเหมือน 

เปนอาณานิคมสมัยใหม และยิ่งพัฒนาไปจะมีคนรวยเพียงกลุมนอยท่ีไดรับผลประโยชน ปญหาความ 

เปนธรรมและการกระจายรายไดจะยิ่งรุนแรงยิ่งข้ึน รวมไปถึงการสรางคานิยมในการพัฒนาในทางท่ี 

ผิดท่ีตองพึ่งภายนอกอยูตลอด  

๔) ทฤษฎี เสรีนิยมใหม  (Neoclassical Counterrevolution) ทฤษฎีนี้ เกิดในชวง 

ทศวรรษ ๑๙๘๐ เมื่อรัฐบาลอนุรักษนิยมของตะวันตก ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดาและ 

เยอรมนีตะวันตก พรอมใจกันรับเอาแนวคิดเสรีนิยมใหมมาเปนหลักในการกําหนดนโยบาย แนวคิดนี้ 

จะเนนเศรษฐศาสตรมหภาคทางดานอุปทาน (Supply - side macroeconomics) หมายความวา 

สนใจการปรับปรุงทางการผลิตมากกวาการบริโภค ขณะเดียวกันก็เนนการแปรรูป ลดขนาดของรัฐ 

ลดการวางแผนจากสวนกลาง ลดการควบคุมและลดกฎระเบียบแนวคิดนี้มีอิทธิพลตอองคการระหวาง 

ประเทศท่ีสําคัญ คือ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือIMF ตลอดจนองคการ 

ระหวางประเทศอื่น ๆ จึงทําใหสามารถเผยแพรแนวคิดของการเปดเสรีไปอยางรวดเร็ว  

๕) ทฤษฎีความเจริญเติบโตแนวใหม (New Growth Theory) ทฤษฎีนี้เห็นวาการเปด 

เสรีมีปญหาเพราะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพิงภายนอก ขณะท่ีสถานการณภายนอกผันผวน 

ยากจะคาดการณได นอกจากนี้การเติบโตท่ีเกิดนั้นยังมีภาวะไมแนนอน ข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลง 

ของภายนอก เชน การเคล่ือนยายทุนและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ดังนั้น การเพิ่มของผลผลิตมวล 

รวมจึงเปนการปรับตัวระยะส้ันและอาจไมยั่งยืนดวยเหตุนี้ ทฤษฎีนี้จึงหันมาสนใจความเจริญเติบโต 

แนวใหมท่ีเนนการเติบโตจากภายใน (Endogenous growth theory) และเนนการเติบโตท่ียั่งยืน 

(Sustainable growth) ซึ่ งมีความสัมพันธ โดยตรงระหวางทุนกับแรงงาน ไม ใช เป นเพียงการ 

เคล่ือนยายทุน ทฤษฎีความเจริญเติบโตแนวใหมจึงเนนการใชทรัพยากรภายในและเนนการพัฒนาทุน 

มนุษย  (Human capital) โดยเฉพาะลงทุนทางด านการศึกษา การสร างโครงสร างพื้นฐาน 

(Infrastructure) และการวิจัยและการพัฒนา (R & D) ซึ่งเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของการ 

ลงทุนในปจจุบัน ทฤษฎีความเจริญเติบโตจากภายในนี้เริ่มเขามาทดแทนทฤษฎีรุนเกาท่ีเนนความ 

เจริญเติบโตจากภายนอก (Exogenous growth theory) นอกจากนี้ทฤษฎีความเจริญเติบโตจาก 

ภายในยังมองวาความเจริญเติบโตข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมเริ่มตน (Initial conditions) เชน ระดับ 

การศึกษา ระดับการพัฒนาของตลาดทุนและท่ีสําคัญ คือ แบบแผนการกระจายรายไดก็มีผลตอความ

เจริญเติบโตเชนกัน เนื่องจากการกระจายรายไดมีผลทําใหคนมีทุนตางกันและมีการลงทุนตางกัน 



๔๖ 

 

ระบบเศรษฐกจิท่ีมีการกระจายรายไดดีนั้นคนลงทุนก็มากและสามารถลงทุนพรอม ๆ กนัได จึงชักนํา 

ใหเศรษฐกิจเติบโตเขาสูจุดดุลยภาพท่ีสูงกวาได54

๕๕ 

สรุปไดวา การพัฒนา คือ การเสริมสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ใหแกทองถ่ินชนบททุกแหงทุกสวน โดยการดําเนินการและการริเริ่มจากประชาชนเอง การพัฒนา ชุม

ชนตองอาศัยความสามารถของรัฐบาลท่ีเปนผูแทนเขาไปบริหารในดานเครื่องมือ เครื่องใช  ตลอดจน

กระตุนและเรงเราใหประชาชนมองเห็นปญหาของตนเอง ซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยถือได วาเปนพื้น

ฐานท่ีทําใหเกิดการพัฒนาท่ีแทจริงมากกวาการพัฒนาเศรษฐกิจงและ รวมกันเปล่ียนแปลงคุณภาพ

ชีวิตของตนเองชุมชนและสังคมใหดีข้ึนซึ่งการพัฒนาเปนเสมือนกล วิธีท่ีทําใหเกิดผลท่ีตองการ

กลาวคือคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมท่ีดีข้ึน 

ตารางท่ี ๒.๑๖ ทฤษฎีการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สัญญา สัญญาวิวฒัน, (๒๕๔๐, หนา ๑๓) ๑. ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี 

๒. ทฤษฎีการแพรกระจาย 

Michael P. Todaro, (1994, pp. 66 – 89) ๑. ทฤษฎีการพัฒนาตามข้ันตอน 

๒. ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางโครงสราง 

๓. ทฤษฎีพึ่งพาระหวางประเทศ 

๔. ทฤษฎีเสรีนิยมใหม 

๕. ทฤษฎีความเจริญเติบโตแนวใหม 

สมชัย จิตสุชน, (๒๕๔๗ หนา ๗๗ – ๗๘) การพัฒนา ชุมชนตองอาศัยความสามารถของ

รัฐบาลท่ีเปนผูแทนเขาไปบริหารในดานเครื่องมือ 

 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปน

นิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมีการกระจายอํานาจสูองคกรประชาชนในระดับตําบลอยางมาก โดย

ไดยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายไดตามเกณฑคือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมา

ติดตอกัน 3 ป เฉล่ียไมตํ่ากวาปละ 150,000 บาท ข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล กลาวไดวาการ

                                                             
๕๕ สมชัย จิตสุชน, “การกระจายรายได: บทสํารวจความรู”, วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 

๒๒, ๓ (กันยายน ๒๕๔๗): ๗๗ - ๗๘. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


๔๗ 

 

จัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลนี้ เปนผลผลิตหนึ่ งของกระแสของสังคมท่ีตองการจะปฏิรูป

การเมือง ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดย

การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน55

๕๖ 

๒.๔.๑ ความหมายขององคการบริหารสวนตําบล 

นักวิชาการไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินในรูปของการปกครองตนเอง 

(Local Self Government) ไวดังนี้  

การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาล กลางใหอํานาจหรือกระจาย

อํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนใน ทองถ่ินไดมีอํานาจในการ

ปกครองรวมกันท้ังหมด หรือเพียงแตบางสวนในการบริหารทองถ่ินตาม หลักการท่ีวาถาอํานาจ

ปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมเปน รัฐบาลของประชาชน โดย

ประชาชน เพื่อประชาชน องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอนมีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีและตองมี

องคกรท่ีจําเปนในการปกครอง ( Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหนาท่ีใหสมตาม ความมุง

หมายของการปกครองทองถ่ินนั้นๆ การปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกต้ังโดยอิสระเพื่อเลือกผูท่ีมี

หนาท่ีบริหารการ ปกครองทองถ่ินมีอํานาจอิสระและพรอมความรับผิดชอบ ซึ่งตนสามารถท่ีจะใชได 

โดยปลอดจากการ ควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคท้ังนี้หนวยการ

ปกครองทองถ่ินยังตอง อยูภายใตขอบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระ

ใหมแตอยางไร 56

๕๗ 

๒.๔.๒. รูปแบบการปกครองทองถ่ิน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก  

๑.๑ องคการปกครองสวนทองถ่ินแบบท่ัวไป มี ๓ รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  

๑.๒ องคการปกครองสวนทองถ่ินแบบพิเศษ มี ๒ รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา  

                                                             
๕๖ สถาบันพระปกเกลา, “ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล”, [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล  

[๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 
๕๗ สมหมาย  หนูศรีแกว, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวน 

ตําบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี”, วิทยานิพนธรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐), หนา ๕๕. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


๔๘ 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๗ ไดจัดต้ังองคการ

บริหารสวนตําบล57

๕๘ตามมาตรา ๔๐ สภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวง

มาติดตอกันสามป เฉล่ียไมตํ่ากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาทหรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง

อาจจัดต้ังกันเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยในราช

กิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุช่ือและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย  

การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๔๑ สภาตําบลท่ีไดจัดต้ังเปน

องคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐ ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันท่ีไดประกาศจัดต้ัง

ข้ึนเปนองคการบรหิารสวนตําบลเปนตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตาม

วรรคหนึ่งใหโอนไปเปนองคการบริหารสวนตําบล บทบัญญัติตามมาตรา ๔๑ ทวิ สภาตําบลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอ

เดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยใหนามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มา

บังคับใชโดยอนุโลม  

สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ินอื่นท่ีมีเขตติดตอกันภายในอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

โดยทาประกาศกระทรวงมหาดไทยและใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไว

ในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวยตามมาตรา ๔๑ ตรี ใหนามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง

และวรรคสามมาบังคับใชกับการรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  

องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 

๔๓ และองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการ

บริหารสวนตําบลซึ่งบัญญัติตามมาตรา ๔๔ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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๕๙ซึ่งเลือกจากราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกต้ังในแตละหมูบานในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลนั้น บัญญัติตามมาตรา ๔๕ 

                                                             
๕๘ สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สพร.), รวมกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน, (ม.ป.ท., ๒๕๕๐), หนา ๖๙.   
 

๕๙ สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สพร.) รวมกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน, (ม.ป.ท., ๒๕๕๐), หนา ๗๒.   



๔๙ 

 

ในกรณีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จานวนหกคน และในกรณีท่ีเขตองคการ

บริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสามคน  

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมี

กําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกต้ัง 

๒.๔.๓. อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  

องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม ซึ่งบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๖ 

ภายใตบังคับแหงกฎหมาย ตามมาตรา ๖๗ องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําใน

เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  

๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกาจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล  

๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  

๔. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๕. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๖. สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ  

๗. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอนัดีของทองถ่ิน  

๙. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจําเปนและสมควร  

ภายใตบังคับแหงกฎหมายตามมาตรา ๖๘ องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

๑. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

๒. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

๓. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  

๔. ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

๕. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  



๕๐ 

 

๖. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

๗. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

๘. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

๙. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  

๑๐. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  

๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย  

๑๒. การทองเท่ียว  

๑๓. การผังเมือง  

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไมเปนการตัดอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐในอันท่ีจะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อ

ประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรใน

กรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาวใหกระทรวง ทบวง 

กรมหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการ

พิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย  

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบลมี

สิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง

ราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความ

มั่นคงแหงชาติ บัญญัติไวในมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับ

ตําบลเพื่อใชบังคับในตําบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ไดแตมิใหกําหนดโทษ
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๖๐ 

๒.๔.๔. การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลให

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ และในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี

ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการฯ เลขานุการนายกองคการฯ พนักงานสวนตําบล 

และลูกจาง มาช้ีแจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองคการบริหารสวน

                                                             
๖๐ สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สพร.), รวมกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน, (ม.ป.ท., ๒๕๕๐), หนา ๘๔.   
 



๕๑ 

 

ตําบลมาตรวจสอบได และนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางท่ี

อาจเปนการเสียหายแกองคการ หรือเสียหายแกราชการ และนายอําเภอไดช้ีแจงแนะนําตักเตือนแลว

ไมปฏิบัติตามในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนท่ีจะรอชามิไดใหนายอําเภอมีอานาจออกคําส่ังระงับ

การปฏิบัติราชการของนายกองคการ ไวตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว การกระทําของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีฝาผืนคาส่ังของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ไมมีผลผูกพัน

องคการบริหารสวนตําบล  

เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือประโยชนของ

ประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาตําบลก็

ได เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ผูวาราชการจังหวัดมี

อํานาจยุบสภาตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย และเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวน

ตําบลหรือถือวามีการยุบสภาตําบล ตามพระราชบัญญัตินี ้ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลข้ึนใหมภายในส่ีสิบหาวัน  

หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก ประธานสภาองคการฯ รอง

ประธานสภา กระทําผิดฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม

ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็วในกรณีท่ี

ผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ รอง

ประธานสภาฯ มีพฤติการณตามวรรคหนึ่งจริง ใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคล

ดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมดวยก็ได คําส่ังผูวา

ราชการจังหวัดถือเปนท่ีสุด60

๖๑ 

สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบล เปนการกระจายอํานาจของรัฐบาลมายังทองถ่ิน

โดยมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนเครื่องมือการ

บริหารงานใหเปนไปตามแบบกฎหมายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนถึนการ

ควบคุมดูแลการบริหารงานเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนมีความเปนอิสระในการบริหารงาน มี

บุคลากรและทรัพยากรเปนของตนเอง มีการเลือกต้ัง และ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเอง 

 

 

 

 

                                                             
๖๑ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๔), พ.ศ.๒๕๔๖, (ฉะเชิงเทรา: ประสานมิตร, ๒๕๔๗), หนา ๒๕.   



๕๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๗ ความหมายขององคการบริหารสวนตําบล 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สถาบันพระปกเกลา, [๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒] องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล

และราชการสวนทองถ่ิน 

สมหมาย หนูศรีแกว, (๒๕๕๐, หนา ๕๕) การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ี

รัฐบาล กลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปให

หนวยการปกครองทองถ่ิน 

สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สพร.), 

(๒๕๕๐, หนา ๖๙)   

๑. องคการปกครองสวนทองถ่ินแบบท่ัวไป มี ๓ 

๒. องคการปกครองสวนทองถ่ินแบบพิเศษ มี ๒ 

สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สพร.), 

(๒๕๕๐, หนา ๗๒)   
องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล

และเปนราชการสวนทองถ่ิน ตามมาตรา ๔๓ 

สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สพร.), 

(๒๕๕๐, หนา ๘๔)   

องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการ

พัฒนาตําบลท้ังในดาน เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, (๒๕๔๗, 

หนา ๒๕) 

นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลให เปนไปตาม

กฎหมาย 

 

๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

๒.๕.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง                

สวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผน ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด

แผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน

กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาหลายแนวทาง และภายใตแนวทางการ

พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อให

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละ ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอ

วัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 



๕๓ 

 

แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป เนื่องจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชในการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป โดยการนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจัดทําไปจัดทํางบประมาณเพื่อให

กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน61

๖๒ 

๒.๕.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑. เพื่อกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงคหรือเปาหมายการพัฒนาของ อบต.                 

ตามความตองการของประชาชน 

๒. เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนและเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

๓. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหนวยงานอื่นๆในพื้นท่ี 

๔. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเปนธรรมท่ัวถึงและเปนไป

ตามลําดับความจําเปนเรงดวน 

๕. เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาระยะกลาง เนื่องจากเปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 

๖. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและแผนการ

จัดหาพัสดุ 

๗. เพื่ อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผาน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 62

๖๓ 

๒.๕.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งการ

จัดทําประกอบไปดวย  

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการ

พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนารวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน 

                                                             
๖๒ องค การบริห ารส วน ตําบลลํ าไทร , “แผนพัฒ นาทอง ถ่ิน” , [ออนไลน ] , แหล ง ท่ีม า : 

http://lamsai.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/6/menu/58 [๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 

๖๓ เรื่องเดียวกัน. 



๕๔ 

 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการ

พัฒนาปญหาความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางขอกําหนดและขอบขายงานของ

แผนพัฒนาสามปเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินเพื่อใหความเห็นชอบ   

๔. ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

๕. ผูบริหารทองถ่ินนําแผนพัฒนาสามปท่ีประกาศใชสงคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดพิจารณาโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการ

บริหารสวนตําบลหรือเทศบาล   ขอรับการสนับสนุนจาก องคการบริหารสวนจังหวัดตอไป 

๒.๕.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยง ระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความ

เช่ือมโยงและสงผลในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามา

ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณะ  ดังตอไปนี ้

๑. ทําใหเกิดการปรับกระบวนการคิด  โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนตัวช้ีวัด 

(ผลลัพธ) เพื่อนําไปสูการพิจารณาและการจัดสรรทรัพยากรการบริหารในการดําเนินการไดอยาง

เหมาะสม 

๒. ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนงาน โครงการตามความตองการของประชาชน            

ทําใหมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

๓. ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถใชแผนพัฒนาเปนแนวทางในการจัดทํา

ขอบัญญัติงบประมาณประจําป 

๔. ทําใหการพัฒนาในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 

๕. ทําใหประชาชนไดทราบลวงหนาวาองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินกิจกรรม

อะไรบางเพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล                   

ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส63

๖๔ 

 

 

 

                                                             
๖๔ อางแลว. 



๕๕ 

 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 

ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับดานการมีสวนรวม  ซึ่งมีผูวิจัยไดศึกษาไวหลายทานได 

ทําเกี่ยวกับการมีสวนรวม  มีรายละเอียดดังนี้ 

เทพมงคล เจริญนิช ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน 

องคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การมี 

สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

คือ ดานการรวมปฏิบัติ ดานการรับฟงขอมูลขาวสาร ดานการรวมคิดรวมพัฒนา ดานการจัดทํา 

แผนพัฒนาตําบล และดานการรวมตรวจสอบ ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล บุงหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ขอท่ี

มีคาเฉล่ียสูงสุด ๓ ลําดับแรก คือ ประชาชนตองการเห็นความเจริญของทองถ่ิน  รองลงมา การเปน

หนวยงานราชการท่ีใกลชิดกับ ประชาชนมากท่ีสุด และองคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงาน

ราชการท่ีประชาชนเปนผูเลือก ตัวแทนเขาไปบริหารแทนตน  ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม

ของประชาชนคาเฉล่ียสูงสุด ๓ ลําดับแรกคือ การไมมีเวลาเนื่องจากประชาชนตองประกอบอาชีพของ

ตนเอง รองลงมา คือ การขาด ความรูความเขาใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

และการท่ีประชาชนท่ัวไปไมชอบ แสดงตัวและไมชอบแสดงความคิดเห็น64

๖๕ 

พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนใน 

การบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  ผลวิจัยพบวา 

ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ิน : 

ศึกษาประชาชนในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ 

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ในดานสังคม/ชุมชนทองถ่ิน และดานสาธารณะชุมชน อยู 

ในระดับมาก การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมในการบริหารการปกครองทองถ่ินในอําเภอ 

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีความ 

คิดเห็นตอการมีสวนรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑65

๖๖ 

                                                             
๖๕ เทพมงคล เจริญนิช, “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 

บุ งหวาย อําเภอวารินชําราบ จั งหวัดอุบลราชธานี ,” วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต ,  

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐). 

๖๖ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๕๖ 

 

พระโกศล  มณิรตนา (ญึม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ 

พัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ผลการวิจัยพบวา  ๑. 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก 

จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา อยูใน

ระดับปานกลางทุกดาน ๒. เปรียบเทียบการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล

เมืองบาง มูลนาก โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และ รายไดตอเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ๓. ปญหาอุปสรรค การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมือง บางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบวา 

ประชาชนไมมีความรูความเขาใจ และไมให ความสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

ประชาชนไมใหความรวมมือไมทราบขอมูล ขาวสาร ไมมีเวลา ชาดแรงจูงใจ ขาดการประชาสัมพันธ 

และขาดเงินทุนในการดําเนินการเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และประชาชนคิดวาเปน

เรื่องหนาท่ีของหนวยงานเทศบาล66

๖๗ 

พระไกรสร  โกสโล (วิภาผา) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการ 

บริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุงน้ําเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจัยพบวา  

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุงน้ําเตา อําเภอหลม

สัก จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = ๓.๖๘) เมื่อจําแนกเปนรายดาน ท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ ๓ ดานการรวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ( x = ๓.๗๒) และดานท่ีมีคาเฉล่ียน

อยท่ีสุดคือ ๑) ดานการรวมเสนอปญหาในชุมชน ( x  = ๓.๒๘)  ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนร

วมของประชาชนตอการบริหารงานองคการ บริหารสวนตําบลบุงน้ําเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชร

บูรณ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือนโดยประมาณ ท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานองคการบริหารสวน

ตําบลบุงน้ําเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ โดยไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว  

๓) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงาน องคการบริหารสวน

ตําบลบุงน้ําเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พบวา อยากใหประชาชนไดรวมติดตามและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของสมาชิก อบต. และผูบริหาร อบต. อยากใหประชาชนมีสวนรวมในการ

                                                             
๖๗ พระโกศล  มณิรตนา (ญึม), “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมือง 

บางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๕๗ 

 

ตรวจสอบการใชงบประมาณของ อบต. อยากใหประชาชนมีสวนรวมจัดลําดับความสําคัญ ของปญหา

และความตองการ67

๖๘ 

พระกิตติชัย  ป ฺญาธโร (สินคง) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน 

การพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ผลการวิจัยพบวา ๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวน ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน มีเพียงดานการติดตามผลและประเมินผล ท่ีอยูในระดับ

นอยกวาดานอื่นๆ ๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ 

พัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา 

ประชาชนท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง 

จังหวัด พิษณุโลก แตกตางกันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑68

๖๙ 

พงศสถิตย คามูล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําบริการ 

สาธารณะของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี” ผูศึกษาทําการรวบรวมขอมูลโดยการ 

สัมภาษณผูบริหารเทศบาลเมืองเกาะสมุย และผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาล 

เมืองเกาะสมุย ๑๒ ราย และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล 

เมืองเกาะสมุย จํานวน ๔๐๐ ราย ผลการศึกษาพบวา ๑.) การมีสวนรวมของประชาชนสามารถเขาถึง 

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจในการเลือกแนวทางท่ี 

เหมาะสมกับชุมชนของตนเองอยูในระดับปานกลาง โดยไดเขาเปนสวนหนึ่งขอข้ันตอนการดําเนินงาน 

เพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงานของการจัดทําบริการสาธารณะ แมวา 

ข้ันตอนในการตัดสินใจและการประเมินผลจะอยูในระดับท่ีนอยก็ตาม โดยครอบคลุมถึงกระบวนการ 

ตรวจสอบการจัดทําบริการสาธารณะผานกระบวนการมีสวนรวม ๒.) ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสราง 

การมีสวนรวมของประชาชนไดแก ความจําเปนและความตองการพื้นฐานในดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ ถาประชาชนไดรับการตอบสนองตอความตองการ 

                                                             
๖๘ พระไกรสร  โกสโล (วิภาผา), “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานองคการบริหาร

สวนตําบลบุงนํ้าเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน ศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
๖๙ พระกิตติชัย  ปฺฺญาธโร (สินคง), “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร

ขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๕๘ 

 

ในการจัดทําบริการสาธารณะจะทําใหเกิดการมีสวนรวม ๓.) ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม 

ของประชาชน ไดแก บุคลากรของเทศบาลเมืองเกาะสมุย ท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินการ 

ยังไมเพียงพอ การประสานงานระหวางเจาหนาท่ีและชุมชน การเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจมี 

อยางตอเนื่องปญหาจากประชากรนอกพื้นท่ี และ ความตอเนื่องของการมีสวนรวมของประชาชนใน 

แตละชุมชน ๔.) ความสามารถในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเกาะสมุย มีความพรอม 

ดานทรัพยากรการบริหารจัดการสามารถจัดทําไดตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน69

๗๐ 

อรนุช ป อมเปน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการ 

บริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ และเปรียบเทียบสถานภาพของประชาชนท่ีตางกันตอบทบาทการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยาง คือ 

ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปข้ึนไป ท่ีอาศัยในเขตของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

จํานวน ๓๙๐ คน ไดจากการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม 

ชนิดประมาณคา ๕ ระดับ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉล่ียคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบคาความสัมพันธดวยสถิติ t – test และ F – test ผลการวิจัยพบวา บทบาทการมี

สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ใน

ภาพรวมอยู ในระดับน อย สําหรับการเปรียบเทียบบทบาทการมีส วนรวม ของประชาชนท่ีมี

สถานภาพตางกันในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ พบวา

ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ สวนประชาชนท่ีมี อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน และอาชีพท่ีตางกัน 

มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 70

๗๑ 

                                                             
๗๐ พงศสถิตย คามูล , “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาล 

เมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี”, สารนิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒).  

๗๑ อรนุช ปอมเปน, “ บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัว 

ดงอําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๐). 



๕๙ 

 

เจษฎา สอนแกว ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน 

ขององคการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร” ผลการวิจัย 

พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยออ รวมท้ัง ๓ 

ดาน อยูในระดับนอย ดานท่ีมีระดับคาเฉล่ียของการมีสวนรวมสูงสุด คือ ดานการบริหาร ดําเนินงาน 

รองลงมา คือ ดานการกําหนดนโยบาย และดานท่ีมีระดับคาเฉล่ียของการมีสวนรวม ตํ่าสุด คือ ดาน

การติดตามและประเมินผล สวนผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงาน องคการบริหาร

สวนตําบลหวยออ ท้ัง ๓ ดาน จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง ระดับ ประถมศึกษามีคาเฉล่ีย

ระดับการมีสวนรวมสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ อนุปริญญาหรือเทียบเทา และ

กลุมอาชีพเกษตรกรมีคาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมสูงกวากลุมอาชีพ คาขายหรือประกอบอาชีพสวนตัว 

และอาชีพรับจางท่ัวไป สวนประชาชนท่ีมี เพศ อายุ รายได และการสังกัดองคกรชุมชน มีสวนรวมใน

การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลหวยออไม แตกตาง 71

๗๒ 

พาณี เรียงทอง และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการ 

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ในการมี

สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยอยูในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณา เปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา ดานการเสนอปญหา และรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา ดานของการควบคุม

ติดตามและ ประเมินผล ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพรายไดและระยะเวลาในการอยูอาศัย และความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชน ตอการ 

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สวนระยะเวลาใน การอยู

อาศัยไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชน ตอการพัฒนาองคการบริหารสวน ตําบลบางเตย

ท้ังนี้ จําเปนตองสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุก ๆ ข้ันตอนของการพัฒนา ใหมากข้ึน ต้ังแต

ข้ันตอนการเสนอปญหา และการรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา ข้ันตอนการ ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาและข้ันตอนควบคุม ติดตามและประเมินผล เพื่อใหตําบลบางเตยมีการ พัฒนาท่ีดีข้ึนและเปน

การพัฒนาท่ีตอบสนองตามความตองการของประชาชนในทุกภาคสวน72

๗๓ 

                                                             
๗๒ เจษฎา สอนแกว, “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารงานของ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยอออําเภอลองจังหวัดแพร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๐). 

๗๓ พาณี เรียงทอง และคณะ, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

บางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ,

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 



๖๐ 

 

ทวีป คงเทียน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารองคการ

สวนตําบลเปร็ง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยพบวา 

ภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ลําดับท่ี ๑ รองลงมา 

คือ ดานการมีสวนรวมติดตามผลการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการกําหนดปญหาและการ

วางแผน และดานการมีสวนรวมคนหาปญหา ตามลําดับ73

๗๔ 

กลาวโดยสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนโดยรวมจะตองมีสวนรวมในการรับรู

แสดง ความคิดเห็นและตัดสินใจในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนต

อการแกไข ปญหาของตน และตองเขารวมใหขอมูลหรือมีความสัมพันธกับการเขาไปมีสวนรวมในการ

เสริมสรางในการ บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ปญหาดานการมีสวนรวมสวนหนึ่งมาจาก

เจาหนาท่ีไมได ประชาสัมพันธและขาดงบประมาณในการดําเนินการ จึงยังทําใหเปนปญหาอยู และ

ประชาชนสวนหนึ่งขาด จิตสํานึกสาธารณะมองเห็นแตประโยชนสวนตนมากเกินไป 

ตารางท่ี ๒.๑๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

เทพมงคล เจริญนิช, (๒๕๕๐). ผลการวิจัยพบวา การมี สวนรวมของประชาชน

ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุง 

หวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

พระสมภพ กิตฺติสมฺปนฺโน (ชูศร)ี, (๒๕๕๔).  

 

ผลวิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมี 

สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการ

ปกครองสวนทองถ่ิน : ศึกษาประชาชนในอําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๗๔ ทวีป คงเทียน, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารองคการสวนตําบลเปร็ง อําเภอบาง

บอ จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๘).   

 



๖๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๘ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระโกศล  มณิรตนา (ญึม), (๒๕๕๔). ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด

ในแตละดาน พบวา อยู ในระดับปานกลางทุก 

ดาน 

พระไกรสร  โกสโล (วิภาผา), (๒๕๕๗). ผลการวิ จัยพบว า ระ ดับการมีส วนร วมของ

ประชาชนตอการบริหารงานองคการบริหารสวน

ตําบลบุงน้ําเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

พระกิตติชัย  ปฺฺญาธโร (สินคง), (๒๕๕๗). ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวน ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

มีเพียงดานการติดตามผลและประเมินผล ท่ีอยูใน

ระดับนอยกวาดานอื่นๆ 

พงศสถิตย คามูล, (๒๕๕๒). ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชน

สามารถเขาถึง ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทํา

บริการสาธารณะ เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจใน

การเลือกแนวทางท่ี เหมาะสมกับชุมชนของ

ตนเองอยูในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๘ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

อรนุช ปอมเปน, (๒๕๕๐). จากการวิจัยพบวา บทบาทการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบล 

หัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ในภาพรวม

อยูในระดับนอย 

เจษฎา สอนแกว, (๒๕๕๐). ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลห

วยออ รวมท้ัง ๓ ดาน อยูในระดับนอย ดานท่ีมี

ระดับคาเฉล่ียของการมีสวนรวมสูงสุด คือ ดาน

การบริหาร ดําเนินงาน รองลงมา คือ ดานการ

กําหนดนโยบาย และดานท่ีมีระดับคาเฉล่ียของ

การมีสวนรวม ตํ่าสุด คือ ดานการติดตามและ

ประเมินผล 

พาณีเรียงทอง และคณะ, (๒๕๕๒). พบวา ในการมีสวนรวมของประชาชนตอการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยอยูใน

ระดับปานกลางเมื่อพิจารณา เปนรายดานโดย

เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยได ดังนี้ 

ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ดานการ

เสนอปญหา และรวมตัดสินใจในการจัดทํา

แผนพัฒนา ดานของการควบคุมติดตามและ 

ประเมินผล 

ทวีป คงเทียน, (๒๕๔๘).   ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับ

มากทุกดาน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ลําดับท่ี ๑ รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวม

ติดตามผลการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมใน

การกําหนดปญหาและการวางแผน และดานการ

มีสวนรวมคนหาปญหา ตามลําดับ 

 

 

 



๖๓ 

 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ทําใหทราบถึงกระบวนการ 

เปนสาเหตุของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และแนวทางแกไขการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งไดมีผู 

ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมไวหลายทาน ในท่ีนี้ผูวิจัยขอยกมาเฉพาะท่ีเห็นวานาสนใจ 

ศึกษา ดังนี้ 

วลัยลักษณ  ฟกแกว  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของผูนําในการจัดทํา 

แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” จาก 

การศึกษาพบวา (๑) ผูนําทองถ่ินไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน โดยมีสวนรวมในการเขารวมประชุมประชาคมหมูบานและทองถ่ินนําขอมูลโครงการ/กิจกรรม

เพื่อการพัฒนาตางๆเสนอในท่ีประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น การสนับสนุนและการพิจารณาตัดสินใจ

ลงมติจากท่ีประชุม (๒) ผูนําทองถ่ินไดมีสวนรวมในการสํารวจปญหาและความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน การจัดทําขอมูลเพื่อเสนอตอท่ีประชุมประชาคม การจัดทําโครงการตางๆ การวางแผนการ 

ดําเนินงาน สนับสนุนขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา (๓) การมีสวนรวมในผลประโยชนจาก

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไมไดเกิดข้ึนเฉพาะกับผูนําทองถ่ินเทานั้น แตประชาชนทุก

คนไดรับประโยชนท้ังโดยตรงและโดยออม (๔) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล วิเคราะห

ตรวจสอบโครงการ ทบทวน แผนงาน/โครงการ มีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ทองถ่ินในการดําเนินงาน (๕) ปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ไดแก ปญหาดานการจัดทําแผนพัฒนาท่ีเนนทางดานโครงสรางพื้นฐานมากเกินไป 

ปญหาท่ีเกิดจาก ความคิดเห็นของผูบริหาร คณะกรรมการ ผูนําทองถ่ิน และประชาชนมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน ทําให เกิดความขัดแยงและสงผลใหการดําเนินการพัฒนาตางๆ 74

๗๕ 

วีระชัย คําลาน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี” จากการศึกษาพบวา 

ประชาชนบางสวนเห็นวา (๑)การมีสวนรวมในการมีบทบาทปฏิเสธในส่ิงท่ีไมเหมาะสมยังไมมาก 

เทาท่ีควร เทศบาลจึงควรพิจารณาหากลยุทธเพื่อสงเสริมการมีสวนในการปฏิเสธส่ิงท่ีไมเหมาะสม เชน 

แผนงานท่ีเปนไปไดยากในการดําเนินการ แผนงานท่ีไมเกิดประโยชนในวงการ หรือจะเส่ียงตอการ 

ทุจริต (๒)การมีสวนรวมในการออกทุนในการพัฒนาแผนคอนขางนอย ซึ่งอาจจะไมเปนปจจัยท่ีสําคัญ 

มากนัก แตก็ควรสงเสริมใหเกิดข้ึน อาจจะโดยการท่ีผูบริหารเทศบาลทําเปนตัวอยางในการบริจาค 

(๓)ประชาชนมีสวนรวมในการสรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

                                                             
๗๕ วลัยลักษณ ฟกแกว, “การมีสวนรวมของผูนําในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน 

ตําบลห วยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา”, การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๓). 



๖๔ 

 

คอนขางนอย เทศบาลจึงควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมนี้มากข้ึนโดยการประชุม 

ประชาคม และ(๔)ประชาชนสวนหนึ่งเห็นวาถนนหนทางในหมูบานเจริญข้ึนจากการพัฒนาของ 

เทศบาล อาจจะเปนการสงเสริมพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานวัตถุ เทศบาลจึงควรเนนการพัฒนา

ทางดานอาชีพควบคูกันไปดวย เชน การสงเสริมพัฒนาอาชีพทองถ่ินของชาวบานใหมีรายไดเพิ่มมาก 

ข้ึน เปนตน 75

๗๖ 

วภาธินี วรวัฒน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู” ผล

การศึกษาพบวา ๑. ประชาชนโดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สวนใหญ

เห็นวามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและราย 

ข้ันตอนท้ัง ๗ ข้ันตอน อยูในระดับปานกลาง ๒. ประชาชนท่ีมีเพศและอายุ ตางกัน เห็นวามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

โดยรวมและรายข้ันตอนไมแตกตางกัน ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เห็นวามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ข้ันตอนการคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน เห็นวามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕76

๗๗ 

ไพบูลย ศรีประดู ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด”  ผล

การศึกษาพบวา (๑) ประชากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการ บริหารสวน

ตําบลดอกล้ํา โดยภาพรวมจะอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดานท้ัง ๔ ดานพบวา ดานรวมคิด

รวมตัดสินใจ และดานรวมดําเนินการรวมปฎิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนดานรวมรับ ประโยชนและ

รวมติดตามและดานรวมเสนอแนะอยูในระดับนอย (๒) ประชาชนท่ีมี อายุ อาชีพ สถานภาพ และ

ตําแหนงในชุมชนตางกันมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดอกลํ้า 

                                                             
๗๖ วีระชัย คําลาน, “การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล 

ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐). 
๗๗ วภาธินี วรวัฒน, “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู” การศึกษาคนควาอิสระตามหลักสูตรปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓). 



๖๕ 

 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (๓) ปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธกบการมีสวน 

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน77

๗๘ 

พชรวรรณ พันธแตง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทํา 

แผนพัฒนาทองถ่ินของ เทศบาลตําบลบางนมโค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษากระบวนการจัดทํา 

แผนพัฒนาของ เทศบาลตําบลบางนมโค และ ๒) ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทํา 

แผนพัฒนาของเทศบาล ตําบลบางนมโค ผลการศึกษาพบวา ๑) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของ 

เทศบาลตําบลบางนมโค มีความรูความเขาใจ เรื่องกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถ่ิน และการบริหารงานทองถ่ิน อยูในระดับปานกลาง ขอ 

คําถามท่ีคณะกรรมการมีความรูความเขาใจนอยท่ีสุด คือ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล รองลงมา คือ 

การวิเคราะหขอมูล และขอคําถามท่ีเขาใจไมถูกตองอันดับสาม ไดแกการบริหารงานทองถ่ิน เทศบาล 

ยุคใหมควรมีแนวคิดในการจัดทําแผนท่ีเนนในดานวัฒนธรรมส่ิงแวดลอม สาธารณสุข การศึกษา 

มากกวาโครงสรางพื้นฐาน และผลการวิเคราะหกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา ดานการกําหนดทางเลือกและการเลือกทางเลือกอยูใน 

ระดับมากท่ีสุด การเตรียมการจัดทําแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การลงมือปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก สวนการติดตามประเมินผลอยูในระดับ78

๗๙ 

อดิศักด์ิ คําเพราะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินกรณีศึกษา: เทศบาลเมืองกันทรลักษอําเภอกันทรลักษ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองกันทรลักษอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ในดาน 

ความสนใจรับรูขาวสาร ดานการแสดงความคิดเห็น ดานการรวมการตัดสินใจ ดานการรวมดําเนินการ 

ดานการกํากับติดตามผล ดานการรวมรับผลประโยชน และดานการรวมรับผิดชอบ และ ๒) 

เปรียบเทียบมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ในดาน เพศ 

อายุการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดตอเดือน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๕๒.๗ อายุ ๓๑-๔๕ ปคิดเปนรอยละ ๔๕.๒ การศึกษาจบการศึกษา 

                                                             
๗๘ ไพบูลย ศรีประดู, “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลดอกล้ํา อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด” การศึกษาคนควาอิสระตามหลักสูตรปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๕๖). 

๗๙ พชรวรรณ พันธแตง, “แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 

ตําบลบางนมโค”,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๕๑). 



๖๖ 

 

อนุปริญญา คิดเปนรอยละ ๕๐.๙ รายไดตอเดือนมีรายไดตํ่ากวา ๕,๐๐๐บาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๙ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินภาพรวมอยูในระดับปาน 

กลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก ๑ ดาน ไดแกดานการรวมตัดสินใจ อยูในระดับ 

ปานกลาง ๖ ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ดานการกํากับติดตามผลดานความสนใจรับรูขาวสาร ดานการ 

แสดงความคิดเห็น ดานการรวมรับผิดชอบ ดานการรวมรับประโยชนและดานการรวมดําเนินการ ผล 

การทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ และรายไดท่ีแตกตางกันไมทําใหการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษอําเภอกันทรลักษจังหวัด 

ศรีสะเกษ แตกตางกัน แต เพศ การศึกษา และสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันทําใหการมีสวนรวมใน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองกันทรลักษ อําเภอ 

กันทรลักษจังหวัดศรีสะเกษ แตกตางกัน79

๘๐ 

ทรงชัย นกขม้ิน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ ” ผล

การศึกษาพบวาระดับการพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ใน

จังหวัดสมุทรปราการมีระดับความเปนธรรมาภิบาลในการดําเนินงานพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับกลาง 

เมื่อพิจารณารายดานของการพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล พบวา มีการพัฒนาอยูในระดับมาก

จํานวน ๒ ดานคือ มีการพัฒนาตามหลักความคุมคา และการพัฒนาตามหลักความรับผิดชอบ และ

พบวา มีการพัฒนาอยูในระดับปานกลางจํานวน ๔ ดาน คือ การพัฒนาตามหลักคุณธรรม การพัฒนา

ตามหลักนิติธรรม การพัฒนาตามหลักความโปรงใส และการพัฒนาตามหลักการมีสวนรวม ตามลําดับ

80

๘๑  

ก่ิงดาว จินดาเทวิน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดอุตรดิตถ” พบวา การพัฒนารูปแบบการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยการวิเคราะหปจจัยหลักและการสกัดปจจัย สามารถพัฒนารูปแบบการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับ อบต. ๖ องคประกอบหลัก หลักความโปรงใส หลักความมีสวน

รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ปจจัยหลักท่ีคนพบอีก ๑ องคประกอบ คือ หลัก

                                                             
๘๐ อดิศักด์ิ คําเพราะ, “การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ 

พัฒนาทองถ่ินกรณีศึกษา: เทศบาลเมืองกันทรลักษ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ”, การคนควาอิสระรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐). 
๘๑ ทรงชัย นกขมิ้น, “การพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล:

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ”, รายงานการวิจัย , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๒). 



๖๗ 

 

กัลยาณมิตรและผลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ๒๔ อบต. จังหวัดอุตรดิตถมีการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อบต. บริหารจัดการดานหลักความคุมคาไดในระดับคอนขางดี81

๘๒ 

เอื้อมอารีย เงินใส ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี : องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” 

จากการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญจะเขารวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยสมัครใจ เพราะ 

เห็นวาหากเขารวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจะทําใหการบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึนสนองตอบความตองการและแกไขปญหาไดทันเหตุการณ82

๘๓ 

ธนวัฒน คําภีลานนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของกรรมการในชุมชนในการ

พัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมของกรรมการ

ชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานีภาพรวมอยูในระดับปานกลางรายดาน

อยูในระดับมากหนึ่งดานคือการการรับผลประโยชนและอยูในระดับปานกลาง ๓ ดังนี้ ดานการ

ตัดสินใจดานการประเมินผลและดานปฏิบัติการ83

๘๔ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปไดวาการมีสวน 

รวมของผูนําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งแบงไดเปน ๔ ดานคือ ดานการมีสวนรวมดาน 

การตัดสินใจ,ดานการมีสวนรวมดานการดําเนินการ ,ดานการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน และ 

ดานการมีสวนรวมดานการติดตามและประเมินผล เปนหลักในการบริหารจัดการท่ีสามารถทําใหผูนํา 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีสามารถทําใหทองถ่ินพัฒนาไดอยางถูกตฃองตรง 

ประเด็นตามทิศทางท่ีชุมชนนั้นอยากใหเปนและคาดหวังใหทองถ่ินนั้นพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลตอทองถ่ินมากท่ีสุด 

 

 

                                                             
๘๒ กิ่งดาว จินดาเทวิน, “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับ

องคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒). 

๘๓ เอ้ือมอารีย เงินใส, “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะ 

กรณี: องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๑).  

๘๔ ธนวัฒน คําภีลานนท, “การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองคูคต 

จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 

๒๕๕๐).  



๖๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

วลัยลักษณ ฟกแกว, (๒๕๕๓). จากการศึกษาพบวา ผูนําทองถ่ินไดมีสวนรวมใน

การตัดสินใจในกระบวนการการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน โดยมีสวนรวมในการเขารวมประชุม

ประชาคมหมูบานและทองถ่ินนําขอมูลโครงการ/

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาตางๆเสนอในท่ีประชุม

เพื่อรับฟงความคิดเห็น การสนับสนุนและการ

พิจารณาตัดสินใจลงมติจากท่ีประชุม 

วีระชัย คําลาน, (๒๕๕๐). จากการศึกษาพบวา ประชาชนบางสวนเห็นวา 

การมีสวนรวมในการมีบทบาทปฏิเสธในส่ิงท่ีไม

เหมาะสมยังไมมาก เทาท่ีควร เทศบาลจึงควร

พิจารณาหากลยุทธเพื่อสงเสริมการมีสวนในการ

ปฏิเสธส่ิงท่ีไมเหมาะสม เชน แผนงานท่ีเปนไปได

ยากในการดําเนินการ แผนงานท่ีไมเกิดประโยชน

ในวงการ หรือจะเส่ียงตอการ ทุจริต 

วภาธินี วรวัฒน, (๒๕๕๓). ผลการศึกษาพบวา ประชาชนโดยรวมและ

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ส ว น ให ญ เห็ น ว า มี ส ว น ร ว ม ใน ก าร จั ด ทํ า

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล 

โดยรวมและราย ข้ันตอนท้ัง ๗ ข้ันตอน อยูใน

ระดับปานกลาง 

ไพบูลย ศรีประดู, (๒๕๕๖). ผลการศึกษาพบวา ประชากรมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการ บริหาร

สวนตําบลดอกล้ํา โดยภาพรวมจะอยูในระดับ

ปานกลางเมื่อพิจารณารายดานท้ัง ๔ ดานพบวา 

ดานรวมคิดรวมตัดสินใจ และดานรวมดําเนินการ

รวมปฎิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนดานรวมรับ 

ประโยชนและรวมติดตามและดานรวมเสนอแนะ

อยูในระดับนอย 

 



๖๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พชรวรรณ พนัธแตง, (๒๕๕๑). ผลการศึกษาพ บวา  คณ ะกรรมการ จัด ทํ า

แผนพัฒ นาของ เทศบาลตําบ ลบางนม โค  

มีความรูความเขาใจ เรื่องกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาทอง ถ่ินการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตย การปกครองทองถ่ิน และการ

บริหารงานทองถ่ิน อยูในระดับปานกลาง 

อดิศักด์ิ คําเพราะ, (๒๕๕๐). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินภาพรวมอยูใน

ระดับปาน กลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยู

ในระดับมาก ๑ ดาน ไดแกดานการรวมตัดสินใจ 

อยูในระดับ ปานกลาง ๖ ดาน เรียงตามลําดับ

ดังนี้ดานการกํากับติดตามผลดานความสนใจรับรู

ขาวสาร ดานการ แสดงความคิดเห็น ดานการ

รวมรับผิดชอบ ดานการรวมรับประโยชนและ

ดานการรวมดําเนินการ 

ทรงชัย นกขมิ้น, (๒๕๕๒). ผลการศึกษาพบวาระดับการพัฒนาทองถ่ินตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล 

ในจังหวัดสมุทรปราการมีระดับความเปนธรรมาภิ

บ าล ใน การ ดํ า เนิ น งาน พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น อ ยู 

ในระดับกลาง 

กิ่งดาว จินดาเทวิน, (๒๕๕๒). การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา อบต. บริหารจัดการดานหลัก

ความคุมคาไดในระดับคอนขางดี 

เอื้อมอารีย เงินใส, (๒๕๕๑). จากการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญจะเขารวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยสมัครใจ เพราะ เห็นวาหาก

เขารวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจะทําใหการ

บริหารงานของ อบต.มีประสิทธภิาพ มากยิ่งข้ึนสนองตอบ

ความตองการและแกไขปญหาไดทันเหตุการณ 



๗๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ธนวัฒน คําภีลานนท, (๒๕๕๐). ผลการวิ จัยพบวาระดับการมี ส วนรวมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาล

เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานีภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลางรายดานอยูในระดับมากหนึ่งดานคือ

ก ารก ารรับ ผลประ โยชน และอยู ใน ระ ดั บ 

ปานกลาง ๓ ดังนี้  ดานการตัดสินใจดานการ

ประเมินผลและดานปฏิบัติการ 

 

๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา ได มี ผู รู และนักวิชาการ

หลากหลาย ทานไดศึกษาคนควาและและเรียบเรียงไวดังนี้ 

ปรินดา ถิรศิลาเวทย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามอําเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคามพบวาการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา

การมีสวนรวมอยูในระดับมากจํานวน ๑ ดานคือดานการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการมีสวน

รวมอยูในระดับปานกลางจํานวน ๕ ดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยคือดานการคัดเลือกและ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานการเตรียมการจัดทําแผนดานการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตรและ

แนวทางการพัฒนาในหวงสามปดานการจัดทํารางแผนพัฒนาและดานการจัดทํารายละเอียดโครงการ

หรือกิจกรรมการพัฒนาการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองมหาสารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพบวาคณะกรรมการชุมชนท่ีมีอายุระดับ

การศึกษาและระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนแตกตางกันมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

มหาสารคามไมแตกตางกันขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยพบวาเทศบาลเมืองมหาสารคามควรจัด

กิจกรรมอบรมสัมมนาจัดทําส่ือและประชาสัมพันธใหคณะกรรมการชุมชนมีความรูความเขาใจใน

หลักการจัดทําแผนพัฒนารูถึงบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา



๗๑ 

 

ทองถ่ินรวมท้ังกําหนดนโยบายและจัดโครงสรางของเทศบาลเมืองมหาสารคามใหมีความสอดคลอง

เหมาะสมกับการเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนใหมากยิ่งข้ึน ๘๐84

๘๕ 

รัฐพงศ บุญญานุวัตร, ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการพัฒนา ชุมชนของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ของ

ประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมของการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ของ

ประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายไดท้ัง ๔ ดาน ไดแก

ดานการมีสวนรวมการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมการรับ 

ผลประโยชน และดานการมีสวนรวมการติดตามประเมินผล อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการ 

ประชาชนสวนใหญเปนผูรับขอมูลเพียงอยางเดียว ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนท้ังการการคัดเลือก 

กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน ขอมูลตาง ๆ ในชุมชนท่ีจะสะทอนในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือ 

โครงการตาง ๆ ในชุมชน รวมถึงการรับทราบนโยบาย และการปฏิบัติงาน แผนงาน งบประมาณของ 

คณะกรรมการชุมชน ประชาชนยังเขาไปมีสวนรวมไมมากเทาท่ีควร และการจะมีบทบาทในการเขาไป 

มีสวนรวมกิจกรรมและโครงการของชุมชนก็เปนเพียงบางครั้งท่ีมีโอกาสเทานั้น เมื่อมีบทบาทตอชุมชน 

เปนบางครั้งบางคราวจึงทําใหการท่ีจะเขาไปติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปนไป 

ตามแผนและโครงการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนจึงไมมากนัก ทําใหผลประโยชนท่ีจะไดรับจาก 

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตอประชาชนจึงมีอยูระดับปานกลางเทานั้น และอีก

ประเด็นท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

เนื่องจากปจจัยดานอาชีพ ประชาชนตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพจึงไมคอยมีเวลาในการ 

เขาไปมีสวนรวมมากเทาท่ีควร ซึ่งหลายคนใชเวลาวางท่ีเหลือจากการประกอบอาชีพเขารวมแตอีก 

หลายคนใชความสําคัญของกิจกรรมและโครงการตางๆ อันเปนผลประโยชนตอตนเองเปนประเด็น

สําคัญในการเขารวม ซึ่งพบวา ดานการมีสวนรวมการรับผลประโยชน อยูในระดับปานกลางคอนขาง

สูง85

๘๖ 

ยุทธพงศ สมร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดลอมตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียงของชุมชนบานรองกาศใต ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร” ผลการวิจัยพบวา 

ชุมชนบานรองกาศใตเปนชุมชนท่ีมีประวัติการต้ังถ่ินฐานมานานกวา ๒๐๐ ป มีพื้นท่ีราบลุมแมน้ํา 

                                                             
๘๕ ปรินดา ถิรศิลาเวทย, “การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล

เมืองมหาสารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม”,วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๐).  

๘๖ รัฐพงศ  บุญ ญ านุ วัตร , “การมี ส วนรวม ในการพัฒ นาชุมชนของประชาชน เขตดุสิ ต 

กรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒), หนา ๑๑๐-๑๑๓. 



๗๒ 

 

เหมาะแกการเกษตร มีอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกรอาศัยอยูรวมกันเปนระบบเครือญาติโดยสืบทอด 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาสูลูกหลานในการแปรรูปผลิตผลการเกษตรมีระบบการปกครองกันภายในชุมชน 

ใหสิทธิเทาเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย มีความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริยจากเหตุการณ 

น้ําทวมในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ทําใหพื้นท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายไดรับความเดือดรอนในชุมชน แตมี 

ส่ิงหนึ่งท่ีชุมชนยึดถือเปนท่ีพึ่งทางจิตใจ คือการนอมเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักใน 

การดําเนินในชีวิต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน มีความสัมพันธแบบเครือญาติท่ีแนนแฟนข้ึนมี 

การสรางความสามัคคีในชุมชน กอใหเกิดเปนภาคประชาสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง และตัดสินใจใน 

การจัดการทรัพยากรตาง ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมั่นคงไปพรอมกับสังคมยั่งยืนการศึกษา 

ปจจัยในการสรางทุนทางสังคมทุนทรัพยากรและส่ิงแวดลอมมีปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

ไดดังนี้  ปจจัยภายนอก ท่ีสงผลตอการสรางทุนทางสังคม พบ ๔ ปจจัยหลักไดแก ๑) สถาบัน 

พระมหากษัตริยสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกราษฎร ๒) 

ภาครัฐ ๓) ภาคเอกชน ๔) สภาพเศรษฐกิจปจจัยภายในท่ีสงผลตอการสรางทุนทางสังคม พบ ๖ 

ปจจัยหลัก ไดแก ๑) ครอบครัว ๒) ศาสนา ๓) วัฒนธรรม ๔) กระบวนการเรียนรู การใชภูมิปญญา 

ทองถ่ิน ๕) ผูนําชุมชน ๖) ประชาสังคมปจจัยภายนอก ท่ีสงผลตอการสรางทุนทางทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดลอม พบ ๓ ปจจัยหลักไดแก ๑) แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม และการประยุกตหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพื่อการเกษตร ๒) การคาผลิตผลทางการเกษตร ๓) การส่ือสารแลกเปล่ียนความรู ปจจัย 

ภายใน ท่ีสงผลตอการสรางทุนทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มี ๕ ปจจัยหลัก ไดแก ๑) การมีสวน 

รวมทางสังคม ๒) วิถีชีวิตชุมชน ๓) ภูมิปญญา ๔) ความมั่นคง ๕) ความสงบสุข86

๘๗ 

ดวงพร แสงทอง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนา ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" ผลการวิจัยพบวา 

การเปดรับ ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจากส่ือแหลงตาง ๆ ส่ือท่ี

เปดรับมาก ท่ีสุด และกระทําเปนประจําคือการพูดคุยกับบุคคลอื่น เชน เพื่อนบาน ในขณะท่ีความ

เขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลของประชาชนอยูในระดับปานกลางและ

ระดับนอย สวน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อยูในระดับนอย

เชนเดียวกัน การมีสวนรวมหากเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก รวมคิดกําหนดความตองการ รวม

ดําเนินการและรวม รับผิดชอบ รวมรับผลประโยชน รวมปฏิบัติตามและการประเมินผล ตลอดจนการ

รวมตรวจสอบ เนื้อหาของแผนพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตาม

ลักษณะสวนบุคคล ประชาชนท่ีมีอาชีพ สถานภาพ ระดับการเปดรับส่ือ และความรูความเขาใจ

                                                             
๘๗ ยุทธพงศ สมร, “การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานรอง 

กาศใต ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร”, การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑). 



๗๓ 

 

เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

แตกตางกัน87

๘๘ 

วราภูมิ สุวะโสภา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกร ปกครอง

สวนทองถ่ินตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบวา ๑) สภาพปญหาท่ัวไปของการดําเนินการ 

เศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ครัวเรือนชุมชนสวนใหญอยูในภาวะพอยังชีพ

มี รายไดคอนขางนอยแกก็ใชจายอยางเพียงพอไมใชจายเกินตัวและมีสวนนอยท่ีรายไดคอนขางสูง 

แมวา ชุมชนจะไมมีการรวมกลุมในการผลิตสินคา หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งก็ยังไมประสบ

ความสําเร็จ เทาท่ีควร ๒) กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามหลักพุทธ ธรรม จัดทําแผนและกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริม และสนับสนุนจัดอบรมให

ความรูและจัดสรร งบประมาณ โดยกําหนดยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อมุงสูการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานลาง เพื่อการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ๓) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินตามหลักพุทธธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ นํามาใชเพื่อแกปญหาชีวิต

ในสังคมไทย ๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกไขปญหาการขาดความเพียรหรือแกไขความเกียจ

ครานส่ิงสําคัญก็ คือการระมัดระวังสํารวมรักษากาย วาจา ใจ ๒) การนําหลักอารักขสัมปทามาแกไข

ปญหาชีวิตการไม รูจักรักษาทรัพยคือ การใชเงินตามหลักธรรมคนรูจักทํามาหาเล้ียงชีพ ๓) การนํา

หลักกัลยาณมิตตามา แกไขปญหาชีวิตการคบคนพาล ความมีกัลยาณมิตรคือ มีผูแนะนําส่ังสอนท่ี

ปรึกษาเพื่อนท่ีคบหา และ บุคคลผูแวดลอมท่ีดีความรูจักเลือกเสวนาบุคคลและ ๔) การนําหลักสมชีวิ

ตามาแกไขปญหาชีวิต การ ใชจายทรัพยเกินฐานะใหรูจักประมาณในการเล้ียงชีวิต โดยทางชอบธรรม

กลาวคือการดํารงชีวิตตาม หลักสัมมาอาชีวะประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล ซึ่งเปนหลักข้ันพื้นฐานท่ี

ประคับประคองกาย วาจา ใหเรียบรอยและทํางานท่ีสุจริต 88

๘๙ 

ก่ิงดาว จินดาเทวิน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและวัฒนารูปแบบบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีสําหรับองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ในจังหวัดอุตรดิตถ” พบวา การพัฒนารูปแบบ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยการวิเคราะหปจจัยหลักและการสกัดปจจัย พิจารณาคาไอเกน 

มากกวา ๑ ได ๗ ปจจัยหลักและตัวช้ีวัดในแตละกลุมและแตละปจจัยมีหลักความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และผลการประชุมผูใหขอมูลหลักสามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร

                                                             
๘๘ ดวงพร แสงทอง, "การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหาร

สวนตําบลใน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี", ปริญญานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

ทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐). 

๘๙ วราภูมิ สุวะโสภา, “ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพุทธ

ธรรม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๗๔ 

 

กิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับอบต ในจังหวัดอุตรดิตถ ไดปจจัยหลัก ๗ องคประกอบประกอบดวยปจจัย

หลักเดิม ๖ องคประกอบ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ปจจัยหลักท่ีคนพบอีก ๑ องคประกอบ คือ หลัก

กัลยาณมิตรและผลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการอบต. ๒๔ อบต. โดยใชปจจัยหลัก ๗ 

องคประกอบพบวาโดยรวมแลวอบต. ในจังหวัดอุตรดิตถมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อบต. สามารถบริหาร

จัดการดานหลักความคุมคาไดในระดับคอนขางดี89

๙๐ 

สรุปไดวา การพัฒนาเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยมาก เพราะมนุษยเปนผูดํารงชีวิต

รวมกัน ในสังคม จึงควรมีระบบ ระเบียบในการดําเนินชีวิตใหอยูในสังคม เพื่อประโยชนสุขแกมนุษย

ในสังคม ท่ัวๆ กัน หากชุมชนมีการพัฒนาท่ีเต็มศักยภาพเต็มกําลังเมื่อใด ความเปนอยูของประชาชนก็

จะดีข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามลําดับ สงผลใหชาติบานเมืองพัฒนาอยางยั่งยืนและถาวร 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ปรินดา ถิรศิลาเวทย, (๒๕๕๐). ผลการวิ จัยพบว า การมีส วนรวมของคณะ 

กรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล

เมื อ ง ม ห า ส า ร ค า ม อํ า เภ อ เมื อ ง จั ง ห วั ด

มหาสารคามพบวาการมีสวนรวมโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลางเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาการ

มีสวนรวมอยูในระดับมากจํานวน ๑ ดานคือดาน

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการมีสวน

รวมอยูในระดับปานกลางจํานวน ๕ 

รัฐพงศ บุญญานุวัตร, (๒๕๕๒). ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมของการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชน ของประชาชนเขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 

 

 

 

                                                             
๙๐ กิ่งดาว จินดาเทวิน, “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒).    

 



๗๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๐ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ยุทธพงศ สมร, (๒๕๕๑). ผลการวิจัยพบวา ชุมชนบานรองกาศใตเปน

ชุมชนท่ีมีประวัติการต้ังถ่ินฐานมานานกวา ๒๐๐ 

ป มีพื้นท่ีราบลุมแมน้ํา เหมาะแกการเกษตร มี

อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกรอาศัยอยูรวมกันเปน

ระบบเครือญาติโดยสืบทอด วัฒนธรรม ภูมิ

ป ญ ญ าสู ลู กห ล าน ใน ก ารแ ป ร รูป ผ ลิต ผล

การเกษตรมีระบบการปกครองกันภายในชุมชน 

ใหสิทธิเทาเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย 

ดวงพร แสงทอง, (๒๕๕๐). ผลการวิจัยพบวา การเปดรับ ขาวสารเกี่ยวกับ

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจาก

ส่ือแหลงตาง ๆ ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด และกระทํา

เปนประจําคือการพูดคุยกับบุคคลอื่น เชน เพื่อน

บานในขณะท่ีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลของประชาชนอยู

ในระดับปานกลางและระดับนอย สวน การมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน อยูในระดับนอย 

วราภูมิ สุวะโสภา, (๒๕๕๘). ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาท่ัวไปของการ

ดําเนินการ เศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พบวา ครัวเรือนชุมชนสวนใหญอยู

ในภาวะพอยังชีพมี รายไดคอนขางนอยแกก็ใช

จายอยางเพียงพอไมใชจายเกินตัวและมีสวนนอย

ท่ีรายไดคอนขางสูง แมวาชุมชนจะไมมีการ

รวมกลุมในการผลิตสินคา 

กิ่งดาว จินดาเทวิน, (๒๕๕๒).  พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดีโดยการวิเคราะหปจจัยหลักและการสกัดปจจัย 

พิจารณาคาไอเกน มากกวา ๑ ได ๗ ปจจัยหลักและ

ตัวช้ี วั ดในแต ละกลุ มและแต ละป จจัยมี หลัก

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๗๖ 

 

๒.๖.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

จาการท่ีไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยไดศึกษา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของมีดังนี้ 

พระธีรวัฒน ธีรวํโส (พิศจาร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารองคการ

บริหาร สวนตําบลในอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ตามหลักพรหมวิหาร ๔” ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

(๑) ความ คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบอเก

ลือ จังหวัด นาน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (๓.๖๑) เมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน มีคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามลําดับ คือดานเมตตา 

(๓.๖๒) ดานกรุณา (๓.๖๒) ดานอุเบกขา (๓.๖๐) และมุทิตา (๓.๖๐) (๒) เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของบุคลากรท่ีมีตอ ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

ตามหลักพรหมวิหาร๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง  รายได 

ประสบการณการ ทํางานพบวา บุคลากรท่ีมี ระดับการศึกษา และรายได ตางกัน เพศ อายุ ตําแหนง  

ประสบการณการ ทํางาน ไมแตกตางกัน สวนบุคลากรท่ีมี ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน มีความ

คิดเห็นตอภาวะ ผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ตามหลัก

พรหมวิหาร ๔ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (๓) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู

นําของผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

พบวา ผูบริหารควร มีความเมตตาและความกรุณาตอลูกนองดวยการใสใจในการดูแลบุคลากรในองค

กรเสมือนหนึ่ง สมาชิกในครอบครัวใหเจาหนาท่ีหรือบุคลากรมีความสุขกับการทํางาน และทํางานอย

างเต็ม ความสามารถ อยากใหมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบใหแกบุคลากรและเจ

าหนาท่ี ควรมีความกรุณาตอบุคลากรและสนับสนุนใหสมาชิกและบุคลากรในองคกรไดศึกษาดูงาน 

อบรม สัมมนาเพื่อนําความรู มาปรับปรุงทองถ่ินใหดียิ่งข้ึนและเตรียมความพรอมในการบริการ

ประชาชน90

๙๑ 

ฐพซัย ทตนนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสง 

เสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวน

ตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน” ผลการศึกษาพบวา ๑) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (๓.๙๕) 

และเมื่อ พิจารณาเปนรายดาน คือ ดานความพอประมาณ (รูจักความพอดี อยูพอดี กินพอดีตาม

อัตภาพ พึ่งตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น มีคุณธรรมดวยความพอเพียง) ความมีเหตุผล(ความเขาใจดวย

เหตุและ ผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปญญาสังคม วัฒนธรรมในทองถ่ิน มาปรับแกปญหาและ

                                                             
๙๑ พระธีรวัฒน ธีรวํโส (พิศจาร), “ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ 

บอเกลือ จังหวัดนาน ตามหลักพรหมวิหาร ๔”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๗๗ 

 

พึ่งตนเอง ใหไดอยางรอบคอบ) ดานความมีภูมิคุ มกัน (การเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะ เกิดข้ึนตอโครงการกิจกรรมตาง ๆ และการดําเนินงานของชุมชนเพื่อตอบสนองป

ญหาโดยคํานึงถึง ความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ อยางแทจริงท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตท้ังใกล

และไกล) ดาน ความรอบรู (การมีความรูรวมกันในการจัดการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจ หนี้สิน ดิน น้ํา ปา 

ขาวปลา อาหาร การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ ส่ิงแวดลอมท้ังดานขาวสารและ

เทคโนโลยี) ดานคุณธรรม (การพึ่งพาชวยเหลือกันมีความซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช

สติปญญาใน การดําเนินชีวิต) พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชาชนตอ บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

โดยจําแนก ตามสถานภาพสวนบุคคล โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 91

๙๒ 

พระมหาศิริชัย สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรมนุษย 

เชิงกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา 

(๑) การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตําบล ความคิดเห็นของบุคลากร 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (๓.๓๖๐) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา การจัดการทรัพยากรมนุษย 

เชิงกลยุทธ อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยสามารถเรียงลําดับความคิดเห็นของบุคลากรจากมากไป 

หานอยไดดังนี้  ความคิดเห็นดานการประเมินและการควบคุม (๓.๓๙๑) ดานการนําไปปฏิบัติ 

(๓.๓๗๗) ดานการวิเคราะห (๓.๓๔๖) และดานการกําหนด (๓.๓๒๗) ( ๒) ผลการเปรียบเทียบความ 

คิดเห็นของบุคลากรตอ การจัดการทรัพยากรมนุษย   เชิงกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตําบล 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และสังกัด พบวา บุคลากรท่ีมี 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และสังกัด ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษย 

เชิงกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย ไมแตกตางกัน92

๙๓ 

พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาล ของเทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพร” ผลการศึกษาพบวา ๑) ความคิดเห็นของบุคลากรและ

ประชาชน ท่ี มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยรวมอยูใน

                                                             
๙๒ ฐพซัย ทตนนท, “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน”, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๖). 
๙๓ พระมหาศิริชัย สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย), “การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ขององคการ 

บริหารสวนตําบลในอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,  

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๗๘ 

 

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวน

ประชาชน พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง

แพร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับ ปานกลางทุกดาน ๒) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร  

พบวา บุคลากรและประชาชน มีความคิดเห็นวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

เมืองแพร โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาตามหลักธรร

มาภิบาล พบวา หลักความรับผิดชอบมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน, หลักคุณธรรมและหลักความโปร

งใสมีความ คิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สวนหลักนิติธรรม,  หลักการ

มีสวนรวม และหลักความคุมคา พบวา บุคลากรและประชาชนมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑93

๙๔ 

นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับ

การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสัน

นา เม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม”พบวา พนักงานสวนตําบลมีความคิดเห็นวาการดําเนินงาน

ของ อบต. ตามหลักธรรมภิบาลอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน

ระดับ ปานกลาง และพนักงานสวนตําบลเห็นดวยวารูปแบบการปกครองทองถ่ินแบบ อบต. สงผลให 

ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ินของตน การแกไขปญหาตําบล ทําใหเกิดความโปรงใสในการ 

พัฒนาทองถ่ินมากยิ่งข้ึน มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบริหารในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีในรูปแบบ 

ของธรรมาภิบาล ดังนี้ การบริหารงานใน อบต. พนักงานสวนตําบลมีความตองการใหผูบริหารสนอง 

ความตองการของชุมชน หัวใจของการบริหารงานคือความโปรงใส รวมท้ังการใชงบประมาณในการ 

บริหารงานอยางคุมคามากท่ีสุด๒. ควรสงเสริมใหบุคลากร มีความรวมมือและเครงครัดกฎระเบียบ  

มี การปฏิบัติงานท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ตองมีการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแก 

ผูกระทําผิด และใหรางวัลกับขาราชการท่ีประพฤติดี94

๙๕ 

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษทอง) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของผูบริหารในการ 

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา 

(๑) ประสิทธิผลของผูบริหารในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานมวง ประชาชนมี 

                                                             
๙๔ พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร 

จังหวัดแพร”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราช 

วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๙๕ นันทพล พงศธรวิสุทธ์ิ, “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหาร 

จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม”, 

รายงานการศึกษาคนควาแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๘). 



๗๙ 

 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (๓.๑๖) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ 

ปานกลางทุกดาน มีเพียงดานการติดตามผลท่ีอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามลําดับ 

คือ ดานสถานท่ีใหบริการ (๓.๓๙) ดานกระบวนการใหบริการ (๓.๑๒) ดานการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร (๓.๑๑) และดานการการวางแผน (๓.๐๒) (๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอ 

ประสิทธิผลของผูบริหารในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานมวง  จําแนกตามปจจัย 

สวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ ระดับ 

การศึกษา รายได และอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของผูบริหารในการบริหารงานของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานมวง อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สวนประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของผูบริหารในการ 

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานมวง อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี ไมแตกตางกัน95

๙๖ 

พระมหาสุวิทยษา สิริวฑฺฒโน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ของ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบวา พนักงาน

สวน ใหญมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอ

ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริงท้ังนี้ 

เนื่องจากการใหบรกิารขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอทุงสง มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

พนักงานใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหาร รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน น าความคิดเห็นมารวม 

กันแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรียา เอี่ยมวิบูลย ไดทําการวิจัยเรื่องศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการ 

สนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล มีความคิดเห็นตอศักยภาพในการปฏิบัติงานใน 

ภาพรวมของคณะกรรมการบริหารสวนตําบล อยูในเกณฑคอนขางสูง96

๙๗ 

ศิริพร ตันฮะเส็ง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินของ

ประชาชน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผล

การศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน ดานการรับรูขาวสารทางการเมือง ความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ อบต. ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยูในระดับปานกลาง และดานการมีสวน

รวมทางการเมืองอยูในระดับนอย ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน พบวา 

                                                             
๙๖ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษทอง), “ประสิทธิผลของผูบริหารในการบริหารงานขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๖). 
๙๗ พระมหาสุวิทยษา สิริวฑฺฒโน, “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององคการบริหารสวน

ตําบล อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๐ 

 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได และอาชีพ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง

ระดับทองถ่ิน97

๙๘ 

อุดมศักด์ิ เรืองรอง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนาน” ผลการวิจัยพบวา หนวยงานท่ีเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนานนั้น มีท้ัง

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดนาน คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และ

องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ซึ่งมีสวนสําคัญในการจัดทําและประสานแผนพฒันาจังหวัด เนื่องจาก

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานนี้เปนหนวยงานท่ีทาหนาท่ีหลักในการรวบรวมปญหา

และความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานราชการท้ังในสวนของหนวยงานราชการใน

สวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีมีพื้นท่ีดําเนินการในพื้นท่ีอําเภอนั้นเขามาเสนอแผนงานโครงการและ

กิจกรรม รวมถึงมีสวนในการใหขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ และยังมีประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนานท่ีเขามามี

สวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็น เสนอปญหาและความตองการ รวมถึงตรวจสอบในกระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนาน 98

๙๙ 

ภานุพล ภูษา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบางเพรียก อําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลบางเพรียก อําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ มีความเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา 

อยูในระดับปานกลางทุกดาน เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และ

อาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น

แตกตางกัน 99

๑๐๐ 

 

                                                             
๙๘ ศิริพร ตันฮะเส็ง, “ การมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินของประชาชน: กรณีศึกษาองคการ

บริหารสวนตาบลหัวไทร อาเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒). 
๙๙ อุดมศักด์ิ เรืองรอง, “กระบวนการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดนาน”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

๒๕๕๒). 
๑๐๐ ภานุพล ภูษา, “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณี

องคการบริหารสวนตําบลบางเพรียก อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).   
 



๘๑ 

 

สรุปไดว า การปกครองทองถ่ิน คือ การท่ีรัฐบาลกลางมอบอํานาจให ประชาชน 

ดําเนินการปกครองตนเองโดยใหมีหนวยการปกครองทองถ่ินทําหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาและ 

ใหบริการประชาชนในเขตพื้นท่ีองคกรหนวยการปกครองทองถ่ินดังกลาวนี้มีอํานาจในการกําหนด 

นโยบายการตัดสินใจอิสระตามสมควรในการดําเนินงานปกครอง และจัดทําบริการสาธารณะตาง ๆ 

ไดเอง เปนการปกครองตนเองตามหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและดําเนินการภายใต 

ขอบเขตของกฎหมายของทองถ่ินท่ีกําหนดไว 

ตารางท่ี ๒.๒๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระธีรวัฒน ธีรวํโส (พิศจาร), (๒๕๕๖). ผลการศึกษาวิ จัยพบว า ความ คิด เห็นของ

บุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําของผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลในอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

ตามหลักพรหมวิหาร ๔  โดยภาพรวมอยู ใน 

ระดับมาก  

ฐพซัย ทตนนท, (๒๕๕๖). บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสง 

เสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชน: กรณีศึกษาองคการบริหาร 

ส วน ตําบลสาน อํ าเภอเวียงสา จังหวัดน าน  

ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

พระมหาศิริชัย สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย), (๒๕๕๖). ผลการวิจัยพบวา การจัดการทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตําบล ความ

คิด เห็นของบุคลากร โดยรวมอยู ใน ระ ดับ 

ปานกลาง  

พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต), (๒๕๕๖). ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของบุคลากร

และประชาชนท่ีมีการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร  

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

นันทพล พงศธรวิสุทธิ์, (๒๕๔๘). พบวา พนักงานสวนตําบลมีความคิดเห็นวาการ

ดําเนินงานของ อบต. ตามหลักธรรมภิบาลอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

 



๘๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๑ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษทอง), (๒๕๕๖). ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของผูบริหารในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบาน 

มวง ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 

พระมหาสุวิทยษา สิริวฑฺฒโน, (๒๕๕๔). ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวน ใหญมีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ขององคการบริหารสวน ตําบล อําเภอทุ งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับมาก 

ศิริพร ตันฮะเส็ง, (๒๕๕๒). ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองระดับ

ทองถ่ิน ดานการรับรูขาวสารทางการเมือง ความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ อบต. ดานการลงคะแนนเสียง

เลือกต้ังอยู ในระดับปานกลาง และดานการมีสวน

รวมทางการเมืองอยูในระดับนอย 

อุดมศักด์ิ เรืองรอง, (๒๕๕๒). ผลการวิจัยพบวา หนวยงานท่ีเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนานนั้น  

มีท้ังหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

พื้นท่ีจังหวัดนาน คือ เทศบาลตําบล เทศบาล

เมือง และองคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

ภานุพล ภูษา, (๒๕๕๔). ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบล

บางเพรียก อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

มีความเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา อยูในระดับ

ปานกลางทุกดาน เมื่อจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพ 

ต างกัน  มีความ คิดเห็น ไมแตกตางกัน  ส วน

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความ

คิดเห็นแตกตางกัน 

 



๘๓ 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ี เกี่ยวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบดวย

ตัวแปรตน (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตั ว แ ป รต น  ( Independent Variables) คื อ  ป จ จั ย ส ว น บุ คค ลข อ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา 

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะหจาก แนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮน และฮับรอปแมน

(Cohen, John & Norman T.Uphoff)๑๐๑ ซึ่งแบงเปน ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ๒) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ๓) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

๔) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

 

          ตัวแปรตน                       ตัวแปรตาม  

  (Independent VariabIes)                                (Dependent VariabIes) 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                             
๑๐๑ Cohen, John & Norman T. Uphoff. “Participation in Rural Development: Seeking 

Clarity Through Specifiecity.”, World Development, Vol. 8, (1980): 219-222. 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ 

แบบสอบถาม 

๑. เพศ 

๒. อายุ 

๓. ระดับการศึกษา 

๔. อาชีพ 

๕. รายไดตอเดือน 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

๑. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

๒. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ 

๓. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

๔. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 



 
 

 

บทที่ ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 

งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 

Method) โดยเปนการวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-DepthInterview) กับผู ใหขอมูลสําคัญ  (Key Informants ) เพื่ อ ศึกษาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒ นาขององคการบริหารสวน ตําบลลําไทร อํ าเภอวั งนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 

Method) โดยเปนการวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-DepthInterview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants ) 
 

๓.๒ ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต ๑๘ ป

ข้ึนไป และมี สิทธิ์ เลือกต้ังในพื้น ท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําไทร อํ าเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๕,๙๙๖ คน0

๑ 

                                                             
๑สถิติจํานวนประชากรตําบลลําไทร ทะเบียนราษฎรอําเภอวังนอย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒,  

(อัดสาํเนา). 



๘๕ 
 

กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต ๑๘ ป

ข้ึนไป และมี สิทธิ์ เลือกต้ังในพื้น ท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําไทร อํ าเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๓๗๕ คน โดยหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร ทาโร ยามานา (Taro 

Yamane) ซึ่งใชระดับความคลาดเคล่ือนท่ี ๐.๐๕ ดังนี้ 
 

n =
N

1 + N(e)2 

 

โดย   N  =  จํานวนประชํากรท้ังหมด 

e =  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 

n =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

ประชากรท้ังหมด ๘,๑๖๖ คน เมื่อแทนคาในสูตรจะไดดังนี้ 

 

n =
5,996

1 + 5,996(0.05)2 

 

n =
5,996

1 + 14.99
 

 

n =
5,996
15.99 

 
n = 374.98 

เพราะฉะนั้นจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ ๓๗๕ คน 

ตารางท่ี ๓.๑ ขอมูลประชากรในเขตพื้นท่ีตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หมูบาน ประชาชน 

(คน) 

กลุมตัวอยาง 

(คน) 

หมูท่ี ๑ บานหัวคลอง ๗๘๕ ๔๙ 

หมูท่ี ๒ บานลําไทร ๘๙๖ ๕๖ 

หมูท่ี ๓ บานลําตาสังข ๑,๑๐๕ ๖๙ 

หมูท่ี ๔ บานลาดทราย ๑,๕๗๘ ๙๙ 

หมูท่ี ๕ บานลาดทราย ๗๙๕ ๕๐ 

หมูท่ี ๖ บานงามผักตบ ๘๓๗ ๕๒ 

รวม ๕,๙๙๖ ๓๗๕ 
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๓.๒.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๙ รูป

หรือคน ไดแก 

๑. พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท เลขานุการเจาคณะตําบลวังนอย 

๒. นางจินตนา ทับทิมทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

๓. นายรังสรรค แสงฉัตร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร  

๔. นางเตือนตา ราชเกตุ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

๕. นายทรงศักด์ิ ฤกษเกษม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

๖. นางอรทัย ธรรมโย หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

๗. นางสาวศิรพิร สระรัมย ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 

๘. นางอาภาภรณ หนองถนัน ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลลําไทร 

๙. นางณัฐพร ผาสุขถิน ผูชวยครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลลําไทร 

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ 

(Interview) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๓.๑ ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

ข้ันตอนสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

๑. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากเอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเคยมีผูดาเนินการวิจัยเอาไว 

๒. กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

๓. กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

๔. สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

๕. นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษา 

๖. ปรับปรุงแกไข 

๗. จัดพิมพแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณในการวิจัยฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริง

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง 

 

 



๘๗ 
 

๓.๓.๒ ลักษณะเคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน

ตามกรอบการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยการสรางสรางแบบสอบถามตามกรอบ

ปจจัยท่ีกําหนด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน ๓ ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน จํานวน ๕ ขอ 

ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน ๔ ดาน 

คือ ๑. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ๒. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ๓. ดานการมีสวน

รวมในการรับผลประโยชน ๔. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑ

การใหน้ําหนักของคะแนนดังนี้ 

๕ หมายถึง อยูในระดับ มากท่ีสุด 

๔ หมายถึง อยูในระดับ มาก 

๓ หมายถึง อยูในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง อยูในระดับ นอย 

๑ หมายถึง อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แบบสัมภาษณ (Interview) 

๑. นํ าแบบสัมภาษณ ผู ใหขอมูลสําคัญ  (Key Informants) ใหอาจารย ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบ 

๒. นําแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มาปรับแกไขเพื่อนําไป

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ตอไป 

ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ (Interview) สําหรับเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

Informants) จากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน ๙ คน 
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ประเด็นเนื้อหาของการสัมภาษณ คือ การนําหลักการมีสวนรวม ๔ ดาน มาประยุกตใช

ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประกอบดวย ๑. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ๒. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ๓. ดาน

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ๔. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะท่ีมีตอการใหบริการ เพื่อนําไปพัฒนาการใหบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

๑) ขอคําแนะนําจากอาจารย ท่ีปรึกษาสารนิพนธและผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ 

เครื่องมือ ท่ีสรางไว  

๒) หาความเท่ียงตรง(Validity)  โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอประธาน 

และกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญแลวนํามา 

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ ทาน ประกอบดวย 

๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ดร.สุริยา รักษาเมือง ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ดร.ประเสริฐ ธิลาว ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

๕. ดร.วรุตม ทวีศรี ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

เพื่อพิจารณาท้ังในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช และ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามและ วัตถุประสงค

(Item – Objective Congruence Index : IOC) ซึ่งเครื่องมือการวิจัยฉบับนี้ไดคา IOC ระหวาง 

๐.๖-๑.๐ ทุกขอ ซึ่งถือวาเครื่องมือใชได 

๓. หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว

ไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน ๓๐ 

http://soc.mcu.ac.th/?page_id=3167
http://soc.mcu.ac.th/?page_id=3167
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คน เพื่อหาคาความ เช่ือมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีการ

ของครอนนบาค (Cronbach)๒ ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ ๐.๘๒๙ 

๔. นําแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ ท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา 

สารนิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการ

วิจัย ตอไป 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับประชาชนท่ีอยูภายในเขตพื้นท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) 

๑. ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนในเขต

พื้นท่ีตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวไปเก็บขอมูล โดยนําแบบสอบถาม

จํานวน  ๓๗๕ ฉบับ โดยแจกกับประชาชนในเขตพื้น ท่ีตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท่ีเปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองแลวนํามาตรวจสอบความ

ถูกตอง ไดขอมูลท่ีสมบูรณท้ังหมดจํานวน ๓๗๕ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถาม

ท้ังหมด 

๓. นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตรตอไป 

 

 

 

 

 

                                                             
๒ สิน พันธุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิสซิ่ง จํากัด, 

๒๕๔๗), หนา ๑๙๑. 
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๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณ (Interview) 

๑. ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

๒. ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ ( Key Informant) เพื่ อ 

สัมภาษณตามท่ีกําหนดไว  

๓. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 

โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

๔. นําขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอไป 

 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย

ทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอยแลว นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุม

ตัวอยางและพรรณนา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพรรณนาสถิติท่ีใช คือ คารอยละ 

(Percentage), คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อ 

เปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ 

การ ทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการ 

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เม่ือ 

พบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญ

นอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 

 

 

 

 



๙๑ 
 

เกณฑการพิจารณาคาเฉล่ีย ดังนี้ 

เกณฑท่ีใชแปลผลขอคําถามท่ีไดจากการประเมินผลมีดังนี้ 

ชวงคาเฉลี่ย   การแปลความหมาย 

คาเฉล่ีย ๔.๕๐ – ๕.๐๐  แปลวา มากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ๓.๕๐ -๔.๔๙  แปลวา มาก 

คาเฉล่ีย ๒.๕๐ – ๓.๔๙  แปลวา ปานกลาง 

คาเฉล่ีย ๑.๕๐ – ๒.๔๙  แปลวา นอย 

คาเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๔๙  แปลวา นอยท่ีสุด 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนคําถามปลายเปด วิเคราะหโดยการเขียนเปน 

ความเรียงและจัดกลุม โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) 

๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ (In-Depth Interview) การวิเคราะห

ขอมูลแบบสัมภาษณ วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis 

Technique) และประมวลผลเขาดวยกัน รวมท้ังใชแนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมา

สนับสนุนในการวิเคราะหเพื่อใหเห็นภาพรวม 



 
 

 
บทที่ ๔ 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”  ผู ้ว ิจ ัย ได ้น า
แบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๕ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๔.๖ องค์ความรู้ 
  

๔.๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

๓๗๕ คน โดยแยกจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 



๙๓ 

ตารางที่ ๔.๑  แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม        
    (n=๓๗๕)  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๑๕๓ 
๒๒๒ 

 
๔๐.๘ 
๕๙.๒ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐ 
๒. อายุ 

๑๘ – ๒๙ ปี 
๓๐ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 
มากกว่า ๖๑ ปี ขึ้นไป                                           

 
๘๒ 

๑๔๘ 
๘๒ 
๔๙ 
๑๔ 

 
๒๑.๙ 
๓๙.๕ 
๒๑.๙ 
๑๓.๑ 
๓.๗ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐ 
๓. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

 
๗๒ 

๑๖๘ 
๔๕ 
๖๒ 
๒๘ 

 
๑๙.๒ 
๔๔.๘ 
๑๒.๐ 
๑๖.๕ 
๗.๕ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐ 
๔. อาชีพ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
พนักงานบริษัทเอกชน  
ธุรกิจส่วนตัว  
รับจ้างท่ัวไป  
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 

 
๔๔ 

๑๐๐ 
๘๒ 

๑๑๙ 
๓๐ 

 
๑๑.๗ 
๒๖.๗ 
๒๑.๙ 
๓๑.๗ 
๘.๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐ 
 
 
 



๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n = ๓๗๕) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๕. รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  
๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

 
๑๐๗ 
๑๙๑ 
๔๖ 
๓๑ 

 
๒๘.๕ 
๕๐.๙ 
๑๒.๓ 
๘.๓ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เพศ  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๒๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒ เพศชาย จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘ ตามล าดับ 

อายุ  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๔๐ ปี 
จ านวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕  รองลงมาเป็นผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๘๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๙ อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๘ ปี จ านวน ๘๒  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ อายุระหว่าง  
๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗
ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน ๑๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ รองลงมาคือ ประถมศึกษา จ านวน ๗๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ และ ปริญญาตรี จ านวน ๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ และ   อนุปริญญา/
ปวส. จ านวน ๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐  และ ปริญญาโท หรือสูงกว่า จ านวน ๒๘ คิดเป็นร้อยละ 
๗.๕  ตามล าดับ 

อาชีพ  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 
๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๗ มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ มีอาชีพอื่นๆ จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามล าดับ 

 



๙๕ 
 

รายได้ต่อเดือน  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน   
๑๐ ,๐๐๐ - ๒๐ ,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙ มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕  มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท
จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓ มีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๓๑ คิดเป็นร้อย
ละ ๘.๓ ตามล าดับ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

(n=๓๗๕) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 

  

 

S.D. 

 

แปลผล 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     ๓.๕๙ ๐.๗๐๓ มาก 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ๓.๕๐ ๐.๗๐๐ มาก 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๓.๗๑ ๐.๖๓๓ มาก 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   ๓.๔๒ ๐.๗๙๘ ปานกลาง 

รวม ๓.๕๖ ๐.๖๐๐ มาก 

 
จากตารางที่  ๔.๒ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๐๐) 



๙๖ 
 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (  = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๗๐๓)  ๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (  = 

๓.๕๐, S.D. = ๐.๗๐๐)  ๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (  = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๖๓๓)  

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (  = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๙๘) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ     

    (n=๓๗๕) 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
คัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีเหมาะสมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓.๙๖ ๐.๙๓๐ มาก 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและพิจารณา แผนต่างๆ ท่ี
อาจเกิดปัญหาต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๖๙ ๐.๘๐๗ มาก 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อการแก้ไข/พัฒนา ๓.๕๘ ๐.๘๕๑ มาก 
๔. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเมื่อคณะกรรมการชุมชน
ตัดสินใจเลือกโครงการ 

๓.๕๖ ๐.๘๕๓ มาก 

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๕๒ ๐.๙๐๑ มาก 

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนหรือคัดเลือกกิจกรรมใน
การท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๔๕ ๐.๙๕๒ ปานกลาง 

๗. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือแผนการพัฒนาท้องถิ่น ๓.๔๔ ๐.๙๔๖ ปานกลาง 
๘. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือแผนการพัฒนาท้องถิ่น ๓.๕๑ ๐.๙๔๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๗๐๓ มาก 

        
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๗๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ส่วนข้ออื่นนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
 



๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๗๕) 
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรม
หรือด าเนินงานตามแผนงาน 

๓.๗๓ ๐.๘๘๙ มาก 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานจัดท าแผน การพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๕๑ ๐.๘๒๔ มาก 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการใน
การด าเนินการ การจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 

๓.๕๑ ๐.๙๗๕ มาก 

๔. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งในการ
จัดท าแผนอย่างมีเหตุผล 

๓.๔๒ ๐.๙๒๗ ปานกลาง 

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แผนงาน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๔๘ ๐.๙๑๙ ปานกลาง 

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชน
เข้าร่วมปฏิบัติงานการจัดท าพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๔๕ ๐.๘๗๖ ปานกลาง 

๗. ท่านมี ส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ  หรือจัด
กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๘. ท่านได้ร่วมในการก าหนดวิธีการด าเนินการใน
จัดท าแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

๓.๔๔ 
 

๓.๔๕ 

๐.๙๕๔ 
 

๐.๙๖๓ 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๐ ๐.๗๐๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๗๐๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่นนั้นอยู่ในระดับมาก 



๙๙ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(n=๓๗๕) 
 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 

๑. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

๓.๗๕ ๐.๘๑๒ มาก 

๒. ท่านได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและรับทราบโดยท่ัวถึงโดยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างการปิด
ประกาศ/หอกระจายข่าว/อินเตอร์เน็ต 

๓.๖๙ ๐.๘๑๑ มาก 

๓. ท่านได้รับประโยชน์จากสาธารณะสมบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล อย่างเครื่องออกก าลังกายสวนสาธารณะ เป็นต้น 

๓.๖๕ ๐.๙๕๐ มาก 

๔. ท่านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ จากการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๙๖ ๐.๘๑๖ มาก 

 ๕. ท่านได้รับประโยชน์จากการขยายสาธารณูปโภคขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 

๓.๗๙ ๐.๗๘๑ มาก 

๖ . ท่านได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินจากการ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๖๗ ๐.๘๔๑ มาก 

๗ . ท่านมี ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๖๑ ๐.๙๐๓ มาก 

๘. ท่านได้รับประโยชน์จากนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๖๐ ๐.๙๕๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๑ ๐.๖๓๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๖๓๓)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงมี่สุดคือ ข้อ ๔ อยู่ในระดับมาก (  =๓.๙๖ ) 

รองลงมาคือ ข้อ ๕ อยู่ในระดับมาก (  =๓.๗๙ ) และน้อยท่ีสุดคือ ข้อ ๘ อยู่ในระดับ (  =๓.๖๐ ) 



๑๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 

(n=๓๗๕) 
 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประเมินผลจาก
การท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๕๕ ๐.๙๕๗ มาก 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงานและสภาพปัญหา อุปสรรค
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๔๒ ๐.๙๗๕ ปานกลาง 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าท่ี
หรือคณะกรรมการ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๒๘ ๑.๐๐๔ ปานกลาง 

๔. ท่านได้ร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๓๓ ๑.๐๗๔ ปานกลาง 

๕. ท่านได้ร่วมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๓.๖๑ ๑.๐๑๘ มาก 

๖. ท่านได้ร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๔๙ ๑.๐๓๔ ปานกลาง 

๗. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๓๔ ๐.๙๘๒ ปานกลาง 

๘. ท่านมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้องค์กรอื่นๆเข้ามามีส่วน
ร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๓.๓๖ ๑.๐๔๘ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๗๙๘ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๙๘) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๕ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  =๓.๖๑) รองลงมาคือข้อ 
๑ อยู่ในระดับมาก (  =๓.๕๕) ส่วนข้อท่ีเหลือ อยู่ในระดับมาก 

 

 



๑๐๑ 
 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สมมติฐานที่ ๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
เพศ 

(n=๓๗๕) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพศ  
 
t 

 
 

Sig. 
ชาย ( ๑๕๓ คน) หญิง ( ๒๒๒ คน) 

 

 

 
S.D 

 

 

 
S.D 

๑. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ     ๓.๖๙ ๐.๗๐๐ ๓.๕๒ ๐.๖๙๙ ๒.๒๐๖* ๐.๐๒๘ 
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ๓.๕๙ ๐.๗๓๔ ๓.๔๓ ๐.๖๖๙ ๒.๑๘๑* ๐.๐๓๐ 
๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๓.๗๗ ๐.๖๔๐ ๓.๖๗ ๐.๖๒๗ ๑.๕๒๑ ๐.๑๒๙ 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๓.๕๗ ๐.๘๔๔ ๓.๓๒ ๐.๗๕๒ ๒.๙๒๕** ๐.๐๐๔ 

รวม ๓.๖๖ ๐.๖๒๑ ๓.๔๙ ๐.๕๗๗ ๒.๖๖๑** ๐.๐๐๘ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  

จากตารางที่ ๔.๗ ผลการทดสอบค่าสถิติ t-test แบบข้อมูล ๒ กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันท่ี 
ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริห าร ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวั งน้ อย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน  มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้าน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ,การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ,การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และภาพรวม มีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน  



๑๐๒ 
 

สมมติฐานที่ ๒ พบว่า ประชาชนท่ีมี อายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
อายุ 

(n=๓๗๕) 

การมีส่วนร่วม แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๔๗ ๔ ๐.๐๑๒ ๐.๐๒๔ ๐.๙๙๙ 

ภายในกลุ่ม ๑๘๔.๖๕๘ ๓๗๐ ๐.๔๙๙   
รวม ๑๘๔.๗๐๖ ๓๗๔    

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๖๒๓ ๔ ๐.๑๕๖ ๐.๓๑๖ ๐.๘๖๗ 

ภายในกลุ่ม ๑๘๒.๕๐๑ ๓๗๐ ๐.๔๙๓   
รวม ๑๘๓.๑๒๔ ๓๗๔    

๓. ด้านด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๖๓ ๔ ๐.๑๙๑ ๐.๔๗๓ ๐.๗๕๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๔๙.๓๓๑ ๓๗๐ ๐.๔๐๔   

รวม ๑๕๐.๐๙๔ ๓๗๔    
๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๙๒๗ ๔ ๐.๔๘๒ ๐.๗๕๔ ๐.๕๕๖ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๖.๕๑๔ ๓๗๐ ๐.๖๓๙   

รวม ๒๓๘.๔๔๑ ๓๗๔    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๕๔ ๔ ๐.๑๑๔ ๐.๓๑๓ ๐.๘๖๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๔.๒๓๙ ๓๗๐ ๐.๓๖๓   

รวม       ๑๓๔.๖๙๔ ๓๗๔    

 
จากตารางที่  ๔.๘ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F- test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย  



๑๐๓ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๓ พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

(n=๓๗๕) 

การมีส่วนร่วม แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS 
 

F Sig. 

๑. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๙๗๑ ๔ ๖.๙๙๓ ๑๖.๕๐๘** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๗๓๔ ๓๗๐ ๐.๔๒๔   

รวม ๑๘๔.๗๐๖ ๓๗๔    
๒. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๘๙๗ ๔ ๖.๙๗๔ ๑๖.๖๒๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๕.๒๒๘ ๓๗๐ ๐.๔๒๐   

รวม ๑๘๓.๑๒๔ ๓๗๔    
๓. การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๐๕๐ ๔ ๔.๐๑๓ ๑๑.๐๗๖** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๔.๐๔๔ ๓๗๐ ๐.๓๖๒   

รวม ๑๕๐.๐๙๔ ๓๗๔    
๔. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม ๓๑.๕๕๙ ๔ ๗.๘๙๐ ๑๔.๑๑๑** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๖.๘๘๒ ๓๗๐ ๐.๕๕๙   

รวม ๒๓๘.๔๔๑ ๓๗๔    
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๒๔.๓๓๒ ๔ ๖.๐๘๓ ๒๐.๓๙๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๐.๓๖๒ ๓๗๐ ๐.๒๙๘   

รวม ๑๓๔.๖๙๔ ๓๗๔    

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  
 
 



๑๐๔ 
 

จากตารางที่  ๔.๙ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F- test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยภาพรวมและราย 
ด้าน ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน 
ตารางท่ี ๔.๑๐ - ๔.๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามภาพรวมระดับการศึกษา 

   (n=๓๗๕) 

 
ระดับ

การศึกษา 
 

 
 

  

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๕๑ ๓.๓๔ ๓.๗๐ ๓.๘๑ ๔.๒๐ 
ประถมศึกษา ๓.๕๑ - ๐.๑๗ * -๐.๑๙ -๐.๒๙* -๐.๖๙* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๓๔ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๖* 

 
-๐.๔๗* 

 
-๐.๘๖* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
๓.๗๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๑ 

 
-๐.๕๐* 

ปริญญาตร ี ๓.๘๑ - - - - -๐.๓๙* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๒๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔ .๑๐  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๐๖ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มรีะดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของระดับ
การศึกษาท่ีต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ข อ งอ ง ค์ก ารบ ริห าร ส่ วน ต าบ ลล าไท ร  อ า เภ อ วั งน้ อ ย  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

   (n=๓๗๕) 

 
ระดับ

การศึกษา 
 

 
 

  

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

หรือสูงกว่า 

๓.๔๗ ๓.๓๘ ๓.๗๙ ๓.๘๕ ๔.๒๙ 
ประถมศึกษา ๓.๔๗ - ๐.๐๙ -๐.๔๑* -๐.๓๘* -๐.๘๒* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๓๘ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๐* 

 
-๐.๔๗* 

 
-๐.๙๑* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
๓.๗๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๖ 

 
-๐.๕* 

ปริญญาตร ี ๓.๘๕ - - - - -๐.๔๔* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๒๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ี
มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๐๘ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมรีะดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา
โท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของระดับ
การศึกษาท่ีต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ข อ งอ ง ค์ก ารบ ริห าร ส่ วน ต าบ ลล าไท ร  อ า เภ อ วั งน้ อ ย  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

                                                                                                           (n=๓๗๕) 

 
ระดับ

การศึกษา 
 

 
 

  

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๔๓ ๓.๒๖ ๓.๗๓ ๓.๗๕ ๔.๑๕ 

ประถมศึกษา ๓.๔๓ - ๐.๑๗ -๐.๓๐* -๐.๓๒* -๐.๗๒* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๒๖ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๗* 

 
-๐.๔๙* 

 
-๐.๘๙* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
๓.๗๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๒ 

 
-๐.๔๒* 

ปริญญาตร ี ๓.๗๕ - - - - -๐.๔๐* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๑๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่า
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๑๑๐ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มรีะดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 

  



๑๑๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของระดับ
การศึกษาท่ีต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ข อ งอ ง ค์ก ารบ ริห าร ส่ วน ต าบ ลล าไท ร  อ า เภ อ วั งน้ อ ย  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

                                                                                                            (n=๓๗๕) 

 
ระดับ

การศึกษา 

 
 

  

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๓๔ ๓.๑๗ ๓.๖๔ ๓.๗๔ ๔.๐๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๔ - ๐.๑๗* -๐.๓๐ -๐.๔ -๐.๗๔* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๑๗ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๗ 

 
-๐.๕๗* 

 
-๐.๙๑* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๐* 

 
-๐.๔๔* 

ปริญญาตร ี ๓.๗๔ - - - - -๐.๓๔* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๐๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มากกว่า
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๑๑๒ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตาม  ระดับการมีส่วนร่วม 
ด้าน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

                                                                                                            (n=๓๗๕) 

 
ระดับ

การศึกษา 
 

 
 

  

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๓๔ ๓.๑๗ ๓.๖๔ ๓.๗๔ ๔.๐๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๔ - ๐.๑๗ -๐.๒๗* -๐.๔๐* -๐.๗๔* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๑๗ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๗* 

 
-๐.๕๗* 

 
-๐.๙๑* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๐ 

 
-๐.๔๔* 

ปริญญาตร ี ๓.๗๔ - - - - -๐.๓๔* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๐๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่า
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๑๑๔ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 

 
 
 
 



๑๑๕ 
 

สมมติฐานที่ ๔ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพ ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๗๕) 
 

การมีส่วนร่วม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS  F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๒๑.๔๗๓ ๔ ๕.๓๖๘ ๑๒.๑๖๘** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๓.๒๓๒ ๓๗๐ ๐.๔๔๑   

รวม ๑๘๔.๗๐๖ ๓๗๔    
การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๘.๓๔๒ ๔ ๔.๕๘๕ ๑๐.๒๙๖** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๔.๗๘๓ ๓๗๐ ๐.๔๔๕   
รวม ๑๘๓.๑๒๔ ๓๗๔    

การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๔.๕๕๐ ๔ ๓.๖๓๘ ๙.๙๓๐** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๓๕.๕๔๔ ๓๗๐ ๐.๓๖๖   
รวม ๑๕๐.๐๙๔ ๓๗๔    

การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล   

ระหว่าง
กลุ่ม 

๒๑.๗๕๒ ๔ ๕.๔๓๘ ๙.๒๘๖** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๑๖.๖๘๙ ๓๗๐ ๐.๕๘๖   
รวม ๒๓๘.๔๔๑ ๓๗๔    

 
รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๗.๗๗๔ ๔ ๔.๔๔๓ ๑๔.๐๖๒** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๑๖.๙๒๐ ๓๗๐ ๐.๓๑๖   
รวม ๑๓๔.๖๙๔ ๓๗๔    

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 



๑๑๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F- test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ ๐.๐๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  

ดังนั้นจึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยภาพรวมและราย ด้าน 
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน 
ตารางท่ี ๔.๑๖ - ๔.๒๐


ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของอาชีพท่ี

ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าแนกตามภาพรวมอาชีพ 

(n=๓๗๕) 

 
 

อาชีพ 

 
 

  

อาชีพ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง
ท่ัวไป 

อื่นๆ  
(โปรดระบ)ุ 

๔.๐๑ ๓.๕๒ ๓.๗๒ ๓.๓๘ ๓.๒๘ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๔.๐๑ 

 
- 

 
๐.๔๙* 

 
๐.๒๙* 

 
๐.๖๓ * 

 
๐.๗๓* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

 
๓.๕๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๐* 

 
๐.๑๔ 

 
๐.๒๔ * 

ธุรกิจส่วนตัว ๓.๗๒ - - - ๐.๓๔ * ๐.๔๔* 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๓๘ - - - - ๐.๑๓ 
อื่นๆ  
(โปรดระบ)ุ 

 
๓.๒๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๑๗ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 
 
 



๑๑๘ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของอาชีพท่ี

ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(n=๓๗๕) 

 
อาชีพ 

 
 

  

อาชีพ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง
ท่ัวไป 

อื่นๆ  
(โปรดระบ)ุ 

๔.๐๗ ๓.๕๙ ๓.๗๗ ๓.๓๘ ๓.๒๕ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๔.๐๗ 

 
- 

 
๐.๔๘* 

 
๐.๓* 

 
๐.๖๙* 

 
๐.๘๒* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

 
๓.๕๙ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๘ 

 
๐.๒๑ * 

 
๐.๓๔* 

ธุรกิจส่วนตัว ๓.๗๗ - - - ๐.๓๙* ๐.๕๒ * 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๓๘ - - - - ๐.๑๓ 

อื่นๆ 
(โปรดระบ)ุ 

 
๓.๒๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๑๑๙ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ)
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ)
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ)
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๑๒๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของอาชีพท่ี
ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๗๕) 

 
อาชีพ 

 
 

  

อาชีพ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง
ท่ัวไป 

อื่นๆ  
(โปรดระบ)ุ 

๓.๙๗ ๓.๕๑ ๓.๖๓ ๓.๒๘ ๓.๒๘ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๓.๙๗ 

 
- 

 
๐.๔๖* 

 
๐.๓๔* 

 
๐.๖๙* 

 
๐.๖๙* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

 
๓.๕๑ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๒ 

 
๐.๒๓* 

 
๐.๒๓ 

ธุรกิจส่วนตัว ๓.๖๓ - - - ๐.๓๕* ๐.๓๕* 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๒๘ - - - - ๐.๐๐ 
อืน่ๆ  
(โปรดระบ)ุ 

 
๓.๒๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๒๑ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรด
ระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรด
ระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของอาชีพท่ี
ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(n=๓๗๕) 

 
 

อาชีพ 

 
 

  

อาชีพ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง
ท่ัวไป 

อื่นๆ  
(โปรดระบ)ุ 

๔.๑๑ ๓.๕๕ ๓.๙๑ ๓.๖๐ ๓.๖๐ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๔.๑๑ 

 
- 

 
๐.๕๖* 

 
๐.๒๐ 

 
๐.๕๑* 

 
๐.๕๑* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

 
๓.๕๕ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๖* 

 
-๐.๐๕ 

 
-๐.๐๕ 

ธุรกิจส่วนตัว ๓.๙๑ - - - ๐.๓๑ * ๐.๓๑* 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๖๐ - - - - ๐.๐๐ 
อื่นๆ  
(โปรดระบ)ุ 

 
๓.๖๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มากกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง
ท่ัวไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ
(โปรดระบ)ุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๒๓ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง
ท่ัวไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ
(โปรดระบ)ุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของอาชีพท่ี
ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(n=๓๗๕) 

 
อาชีพ 

 
 

  

อาชีพ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง
ท่ัวไป 

อื่นๆ  
(โปรดระบ)ุ 

๓.๙๐ ๓.๔๒ ๓.๕๘ ๓.๒๕ ๒.๙๘ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๓.๙๐ 

 
- 

 
๐.๔๘* 

 
๐.๓๒ * 

 
๐.๖๕ * 

 
๐.๙๒* 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

 
๓.๔๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๖ 

 
๐.๑๗ 

 
-๐.๔๘* 

ธุรกิจส่วนตัว ๓.๕๘ - - - ๐.๓๓* -๐.๓๒* 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๒๕ - - - - -๐.๖๕ 

อื่นๆ 
(โปรดระบ)ุ 

 
๒.๙๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๒๕ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรด
ระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรด
ระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ(โปรด
ระบุ)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริห าร ส่วนต าบลล า ไทร อ าเภอวั งน้ อย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

(n=๓๗๕) 
 

การมีส่วนร่วม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม ๒๘.๑๕๐ ๓ ๙.๓๘๓ ๒๒.๒๓๖** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๕๕๖ ๓๗๑ .๔๒๒   

รวม ๑๘๔.๗๐๖ ๓๗๔    
การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒๔.๓๑๗ ๓ ๘.๑๐๖ ๑๘.๙๓๖** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๘.๘๐๗ ๓๗๑ .๔๒๘   
รวม ๑๘๓.๑๒๔ ๓๗๔    

การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๒๘๖ ๓ ๔.๐๙๕ ๑๑.๐๒๕** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๗.๘๐๙ ๓๗๑ .๓๗๑   
รวม ๑๕๐.๐๙๔ ๓๗๔    

การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล   

ระหว่างกลุ่ม ๓๐.๖๓๔ ๓ ๑๐.๒๑๑ ๑๘.๒๓๐** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๗.๘๐๗ ๓๗๑ .๕๖๐   
รวม ๒๓๘.๔๔๑ ๓๗๔    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๒๒.๔๙๒ ๓ ๗.๔๙๗ ๒๔.๗๙๑** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๒.๒๐๑ ๓๗๑ .๓๐๒   
รวม ๑๓๔.๖๙๔ ๓๗๔    

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  
จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F- test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ ๐.๐๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 



๑๒๗ 
 

ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอ 
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  

ดังนั้นจึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยภาพรวมและราย ด้าน 
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน 
ตารางท่ี ๔.๒๒ -๔.๒๖ 
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของรายได้ต่อ

เดือนท่ีต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าแนกตามภาพรวม  

          (n=๓๗๕) 

 
รายได้ 

ต่อเดือน 

 
 

  

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ -

๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

๓.๓๑ ๓.๕๔ ๓.๗๖ ๔.๒๓ 
ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๓๑ 

 
- 

 
-๐.๒๓* 

 
-๐.๔๕* 

 
-๐.๙๒* 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๕๔ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๒* 

 
-๐.๖๙* 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๗๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๗* 

๓๐,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

 
๔.๒๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางที่  ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมี
รายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๒๘ 
 

 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ 

บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน๒๐,๐๐๑ -

๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง

น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน๓๐,๐๐๑ บาทขึ้น

ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของรายได้ต่อ

เดือนท่ีต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

          (n=๓๗๕) 

 
รายได้ต่อ

เดือน 

 
 

  

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ -

๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

๓.๓๐ ๓.๕๘ ๓.๘๐ ๔.๓๓ 
ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๓๐ 

 
- 

 
-๐.๒๘* 

 
-๐.๕๐* 

 
-๑.๐๓* 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๕๘ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๒* 

 
-๐.๗๕* 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๘๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๗๕* 

๓๐,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

 
๔.๓๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๑๓๐ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า

ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในด้านการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน 

(n=๓๗๕) 

 
รายได้ 

ต่อเดือน 

 
 

  

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ -

๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

๓.๒๒ ๓.๔๙ ๓.๗๓ ๔.๑๖ 
ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๒๒ 

 
- 

 
-๐.๒๗* 

 
-๐.๕๑* 

 
-๐.๙๔* 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๙ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๔* 

 
-๐.๖๗* 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๗๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๓* 

๓๐,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

 
๔.๑๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 



๑๓๒ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทมีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า

ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 

(n=๓๗๕) 

 
รายได้ 

ต่อเดือน 

 
 

  

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ -

๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

๓.๖๑ ๓.๖๔ ๓.๙๖ ๔.๒๐ 
ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๖๑ 

 
- 

 
-๐.๐๓ 

 
-๐.๓๕* 

 
-๐.๕๙* 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๒* 

 
-๐.๕๖* 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๙๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๔ 

๓๐,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

 
๔.๒๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๑๓๔ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมี
รายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ น้อยกว่าประชาชนท่ีมี
รายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของรายได้ต่อ
เดือนท่ีต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(n=๓๗๕) 

 
รายได้ 

ต่อเดือน 

 
 

  

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ -

๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

๓.๑๒ ๓.๔๒ ๓.๕๗ ๔.๒๓ 
ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๑๒ 

 
- 

 
-๐.๓๐* 

 
-๐.๔๕* 

 
-๑.๑๑* 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๕ 

 
-๐.๘๑* 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๕๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๖๖* 

๓๐,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

 
๔.๒๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

  
 



๑๓๖ 
 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๗ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

(n=๓๗๕) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

 

ตัวแปรตาม 
 

ค่า t 
 

ค่า F 
 

Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 

๒.๖๖๑ 
  

๐.๐๐๘ 
 
 

 

๒. อายุ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  
๐.๓๑๓ 

 
๐.๘๖๙ 

  
 

๓. ระดับ
การศึกษา 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  
๒๐.๓๙๔ 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
 

๔. อาชีพ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  
๑๔.๐๖๒ 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 

๕. รายได้ 
ต่อเดือน 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  
๒๔.๗๙๑  

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
 

 
จากตารางที่ ๔.๒๗ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริห าร ส่วนต าบล ล าไทร อ าเภอวั งน้ อย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้  

ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มรีะดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  



๑๓๘ 
 

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม

รายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๗ – ๔.๒๘ 

 

ตารางที่ ๔.๒๘ ปัญหา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                                                                                         (n=๓๗๕) 

ล าดับ ปัญหา จ านวน 

การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ     

๑. ประชาชนไม่ค่อยได้รับข่าวสารการจัดการประชุมสักเท่าไร เลยไม่ค่อยรู้ว่าท า
อะไร ท่ีไหน เมื่อไร 
๒. ประชาชนขาดการประสารงาน มีความเห็นต่าง จึงท าให้มีความขัดแย่ง และ
ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
๗ 
 

๘ 
การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประชาสัมพันธ์น้อย จึงท าให้บางคน
ก็ให้ความร่วมมือ บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
๙ 

การมีส่วนร่วมใน
การรับ
ผลประโยชน์ 

๑. ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ไม่ท่ัวถึง เช่น ถนนเป็นหลุม 
เป็นบ่อ หรือบ้างครั้งประชาชนได้รับความเสียหายนานเกินไปจน
ประชาชนในพื้นท่ีต้องมาจัดการงานซ่อมแซมก่อน 

 
 

๗ 
ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล   

๑. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมาก 
จึงท าให้ประชาชนขาดความรู้ในด้านนี้เลยไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
๕ 



๑๓๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙ ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

                                                                                                           (n =๓๗๕) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ     

๑. องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดอบรมในเรื่องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลข่าวสาร
มากกว่านี้ 

 
๙ 
 

๖ 
การมีส่วนร่วม
ในการ
ด าเนินการ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องค่อยควบคุมดูแลประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการมากกว่าเดิม 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

 
๘ 
 

๕ 
การมีส่วนร่วม
ในการรับ
ผลประโยชน์ 

๑.องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับทุกหมู่บ้าน
โดยเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
๗ 
 

การมีส่วนร่วม
ในการ
ประเมินผล   

๑.สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ให้เห็นความส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนา และมีส่วนร่วมในการประเมินผลมากขึ้น 

 
๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๔๐ 
 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบทฤษฎีจากแนวคิดการมีส่วนร่วมของ (Cohen and Uphoff) ท่ี
เป็นระบบมี ๔. ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งสรุป
บทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ านวน ๙ ท่าน 
ดังต่อไปนี้  

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้  
๑. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานจึงมักมีส่วนร่วม

ค่อนข้างน้อย และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลน้อย ดังนั้นทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงจัดให้มีเวทีประชาคมข้ึนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น๑  

๒. ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วม
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา เพื่อท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ได้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น๒  

๓. การจัดประชาคมท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น เพราะนอกการจัดประชาคมแล้วยังมีการจัดท าแบบสอบถามให้กับ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมประชาคมอีกด้วย เพื่อท่ีจะให้ประชาชนบ้างส่วนท่ีไม่กล้าเสนอออกความคิดเห็น 
ได้เสนอความคิกเห็นผ่านแบบสอบถามแทน๓ 

                                                             
๑ สัมภาษณ์นางจินตนา ทับทิมทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๒ สัมภาษณ์นายรังสรรค์ แสงฉัตร, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๓ สัมภาษณ์พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท, เลขานุการเจ้าคณะต าบลวังน้อย, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๔๑ 
 

๔. จากการจัดเวทีประชาคมแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลยังคงมีช่องทางในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นและยัง
เป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนได้รับทราบท่ัวกัน๔  

๕. ท้ังนี้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนทางองค์การบริหารส่วนต าบลยังให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ การรับผลประโยชน์
และยังได้สร้างความสามัคคีในชุมชน๕  

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้น าชุมชนได้ท าหน้าท่ีในการ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และชักชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น๖ 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อท่ีจะให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๗  

๘. ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนองผ่านผู้น าชุมชนหรือเวทีประชาคมได้ เพื่อท่ีจะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าแนวทาง
ความคิดเห็นท่ีเสนอมา มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๘  

๙. นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมท้ังมีการแจกแบบสอบถามให้กับทุกคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น๙ 

 
 
 
 

 
                                                             

๔ สัมภาษณ์นางเตือนตา ราชเกตุ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๕ สัมภาษณ์นายทรงศักด์ิ ฤกษ์เกษม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๖ สัมภาษณ์นางอรทัย ธรรมโย, หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๗ สัมภาษณ์นางสาวศิริพร สระรัมย์, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๘ สัมภาษณ์นางอาภาภรณ์ หนองถนัน, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๙ สัมภาษณ์นางณัฐพร ผาสุขถิน, ผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๔๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ การสังเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมท้ังจัดเวทีประชาคมขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดในกิจกรรม และยังส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ
ประชาชนในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจ และได้น าองค์ความรู้นั้นมาร่วมเสนอหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลยังมอบหน้าท่ีให้กับผู้น าชุมชนในการแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

 
 
 

 
 

การมี ส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  

๑. มีส่วนร่วมใน
การจัดประชุม ๒. มีส่วนร่วมใน

การแสนอแนะ 

๙. มีการจัดอบรม

ให้ความรู้ 

๘. มีส่วนร่วมใน

การว่างแผน 

๓. มีส่วนร่วมใน

การรับฟังข่าว 

๔. มีการจัดการ

เรียนรู้ให้ความรู้ 

๕. มีการรับฟัง

ข้อเสนอแนะ 

๗. มีการ

ประชาสัมพันธ์ 

๖. มีการแสดงออก

ในท่ีประชุม 



๑๔๓ 
 

๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้  
๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานผ่านผู้ใหญ่บ้านโดยตรง ในการประชุม

หมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านได้มาเสนอเสนอความคิดหรือข้อเสนอแนะ มาร่วมในการด าเนินงานในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น๑๐  

๒. ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ประสารงานในการแจ้งข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง วันเวลา และสถานท่ี และมาประชุมร่วมกันเพื่อ
ท างานให้ออกมาดีท่ีสุด๑๑  

๓. การด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับแผนพัฒนาเมื่อประชาชนรับทราบข้อมูลแล้ว ผู้น าชุมชน
และประชาชนก็มาร่วมกันด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนในการวางแผน เพื่อให้กระบวนการในการ
ด าเนินงานออกมาดี๑๒  

๔. ประชาชนและผู้น าชุมชนก็จะมาร่วมกันด าเนินงานตามขั้นตอนของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกระบวนการและเกิดผลประโยชน์มาก
ท่ีสุด และส าเร็จตามวัตถุประสงค์๑๓  

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชนได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาก่อน
และหลัง มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาทุกครั้งเพื่อท่ีจะได้จัดการแก้ไขตามล าดับความส าคัญ
ของแผน เป็นการช่วยลดปญัหาท่ีจะเกิด๑๔ 

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลยังได้มีการวางแผนในเรื่องของการด าเนินงาน และหน้าท่ี
ของแต่ลพบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน ท้ังยังจัดคนให้เข้ากับหน้าท่ีงานเพื่อร่วมกัน
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์๑๕  
 

                                                             
๑๐ สัมภาษณ์นางจินตนา ทับทิมทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร,๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๑๑ สัมภาษณ์นายรังสรรค์ แสงฉัตร, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๑๒ สัมภาษณ์พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท, เลขานุการเจ้าคณะต าบลวังน้อย, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๓ สัมภาษณ์นางเตือนตา ราชเกตุ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๔ สัมภาษณ์นายทรงศักด์ิ ฤกษ์เกษม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๕ สัมภาษณ์นางอรทัย ธรรมโย, หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร,  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๔๔ 
 

๗. เมื่อทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานร่วมด้วยนั้น จึงเกิดผลท่ีตามมา ผลท่ีตามมาคือ ผลดี ผลเสีย เพราะบางคนอาจจะเอาแต่
ผลประโยชน์เข้าตัวการท างานร่วมกันจึงต้องมีการวางแผนท่ีดี๑๖  

๘. ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจึงเกิดผลดี คือ ในการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญในการร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  และได้รับ
ฟังข้อมูลท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น๑๗  

๙. ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจึงเกิดผลเสีย คือ เกิดการขัดแย้ง
ระหว่างผู้รับประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์  และหลายคนหลายความคิด คนได้รับประโยชน์ก็เสนอ 
ส่วนคนเสียประโยชน์ก็คัดค้าน ท าให้บางโอกาสหรือกิจกรรมด าเนินไปไม่ได้๑๘ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๔.๒ การสังเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

                                                             
๑๖ สัมภาษณ์นางสาวศิริพร สระรัมย์, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร

, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๑๗ สัมภาษณ์นางอาภาภรณ์ หนองถนัน, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๑๘ สัมภาษณ์นางณัฐพร ผาสุขถิน, ผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 

การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

 

๑. มีการด าเนินงานผ่าน

ผู้น าชุมชน ๒. มีการประสานงานผ่าน

ผู้น าชุมชน 

๓. ผู้น าชุมชนแจ้งข่าวให้

ประชาชนมาร่วม

ด าเนินงาน 

๙. มีการพัฒนาท้องถิ่นจน

เกิดประโยชน์ 

๘. สร้างความสามัคคี 

ในชุมชน 

๔. ประชาชนร่วม

ด าเนินงานตามแผน 

๗. เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม 

๕. มีการวางล าดับข้ันตอน

ความส าคัญของแผน 

๖. มีการจัดงานให้เข้ากับ

บุคคลตามแผนงาน 



๑๔๕ 
 

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประชาชนควรได้รับความรู้ และความเข้าใจ
ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่านี้ เพื่อท่ีจะให้ประชาชนมองเห็นผลท่ีเกิดขึ้นโดยส่วนร่วม 
และลดความอยากได้ประโยชน์ของตนเอง เพื่อท่ีจะตัดปัญหาในการด าเนินงาน แล้วช่วยกันแก้ไข
ปัญหา เพื่อให้นโยบายหรือแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินไปได้ด้วยความสามัคคีของประชาชน และ
ช่วยกันท าประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และความสามัคคีในชุมชน 

๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ  
๑. ประชาชนจะไม่ได้รับงบประมาณโดยตรงจากองค์การบริหารส่วนต าบลในกิจกรรม

ต่างๆท่ีชุมชนจัด แต่ประชาชนจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลแทน และ
ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการด าเนินการจัดท าแผน ซึ่งประโยชน์นั้น คือ ได้รับการปรับปรุงถนน 
และมีความสะดวกในการใช้น้ าปาปา๑๙  

๒. ประชาชนจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การสนับสนุน
อาหารกลางวันในศูนย์เด็กเล็ก และยังได้การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ก ากับดูแล
ตลอดจนงานเสร็จ๒๐  

๓. ประชาชนจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น สนับสนุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียน และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของชุมชนโดยผ่านผู้น าชุมชน และส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆของชุมชน๒๑  

๔. ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนต้องได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีใครได้เยอะกว่า
หรือน้อยกว่า เพราะประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาในครั้งนี้ จึงต้องได้ได้ประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน๒๒  

๕. ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการจัดท าแผนพัฒนาตามรูปแบบของแผนแต่ละ
แผน เช่น ได้รับความสะดวกสบายในการใช้น้ าประปา และฟ้าไฟ พร้อมท้ังได้รับการซ่อมแซมถนน
ช ารุดในชุมชน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน๒๓  
                                                             

๑๙ สัมภาษณ์นางจินตนา ทับทิมทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๒๐ สัมภาษณ์นายรังสรรค์ แสงฉัตร, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๒๑ สัมภาษณ์พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท, เลขานุการเจ้าคณะต าบลวังน้อย, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๒๒ สัมภาษณ์นางเตือนตา ราชเกตุ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๒๓ สัมภาษณ์นายทรงศักด์ิ ฤกษ์เกษม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 



๑๔๖ 
 

๖. นอกจากประชาชนจะได้รับประโยชน์ต่างๆแล้ว ประชาชนยังได้เรียนรู้ในเรื่องของ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และยังได้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน เพื่อท่ีประชาชนจะได้เห็น
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการมากขึ้น๒๔  

๗. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดนี้เกิดขึ้นเพราะประชาชนให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ความร่วมมือในการด าเนินการ และยังแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อ
การก าเนินการจึงเกิดผลส าเร็จท่ีดี๒๕ 

๘. จากการด าเนินการตามแผนพัฒนา ประชาชนให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นอย่างมาก และยังสนับสนุนในการด าเนินงานต่างๆ จึงท าให้ชุมชนได้รับการพัฒนาในทางท่ีดี 
และง่ายต่อการด าเนินงานให้เสร็จเร็วขึ้น๒๖ 

๙. จากการพัฒนาท้องถิ่นประชาชนท่ีไม่ค่อยให้ความสนใจ และไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
ก็มาสนใจและให้ความร่วมมือ เพราะประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย ตามแบบแผนของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
๒๔ สัมภาษณ์นางอรทัย ธรรมโย, หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๒๕ สัมภาษณ์นางสาวศิริพร สระรัมย์, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร

, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๒๖ สัมภาษณ์นางอาภาภรณ์ หนองถนัน, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๒๗ สัมภาษณ์นางณัฐพร ผาสุขถิน, ผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 



๑๔๗ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่๔.๓ การสังเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 
สรุปได้ว่า ประชาชนได้ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นอย่างมาก โดยผู้น าชุมชนได้แจ้งข่าวสาร พร้อมท้ังให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา และได้รับประโยชน์อย่างเต็ม
รูปแบบ ไม่ใช้ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามงานด้วย เพื่อความโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การรับ
ผลประโยชน์ 

๑. ได้รับการสนับสนุน

จาก อบต. ๒. ได้รับความสะดวกใน

การใช้งานถนน 

๓. ได้รับความสะดวกใน

การใช้น้ าปาปา 

๙. มีความรักในการ

พัฒนาชุมชนมากขึ้น 

๘. ประชาชนได้รับ

ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

๔. ได้รับการสนับสนุน

อาหารกลางวันของโรงเรียน 

๗. ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจมากขึ้น 

๕. ได้รับการสนับสนุน

กิจกรรมประเพณี 

๖. ได้รับการจัดอบรมให้

ความรู้จากทาง อบต. 



๑๔๘ 
 

๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ  
๑. การมี ส่วนร่วม ในการประเมินผล องค์การบริหาร ส่วนต าบลได้มี การ จัด

คณะกรรมการประเมินผล โดยเปดิให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลทุกครั้งท่ีด าเนินการ
จนส าเสร็จตามเป้าหมาย๒๘  

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชน โดยมีตัวแทนของประชาชน 
ประธานสภา กรรมการหมู่บ้าน ผู้น าและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมในการประเมินผลเพื่อให้เกิดความ
หน้าเช่ือถือในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล๒๙  

๓. ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล และติดตามการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่างในการด าเนินงานของทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบล๓๐  

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมในการประเมินผล
เพราะต้องการสร้างความเช่ือมั่นในการด าเนินงาน และเพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกิดความโปร่งใส และเกิดประโยชน์กับประชาชน๓๑ 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการสร้างความน่าเช่ือถือ พร้อมท้ังยังสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชน ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล๓๒  

๖. การท่ีเปิดโอกการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น อาจท าให้เกิด
ท้ังข้อดี และข้อเสียได้ เพราะบางคนต้ังใจจะแต่ผลประโยชน์ หรือค่อยต านิอยู่ตลอดเวลาจึงบางครั้ง
ต้องท าให้การด าเนินงานช้า๓๓ 

                                                             
๒๘ สัมภาษณ์นางจินตนา ทับทิมทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๒๙ สัมภาษณ์นายรังสรรค์ แสงฉัตร, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๓๐ สัมภาษณ์พระสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท, เลขานุการเจ้าคณะต าบลวังน้อย, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๓๑ สัมภาษณ์นางเตือนตา ราชเกตุ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๓๒ สัมภาษณ์นายทรงศักด์ิ ฤกษ์เกษม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๓๓ สัมภาษณ์นางอรทัย ธรรมโย, หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๔๙ 
 

๗. การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลข้อดี คือ ท าให้ทราบว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อย่างไร๓๔  

๘. การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลข้อดี ประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะต้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมประเมินผลของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง๓๕  

๙. การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลข้อดีผลเสีย คือ ความคิดเห็นต่างกันจึงไม่สามารถตกลงไปในทางเดียวกันได้ และ
ประชาชนบางกลุ่มขาดผลประโยชน์จึงไม่ให้ความร่วมมือในหลายๆเรื่อง๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                             
๓๔ สัมภาษณ์นางสาวศิริพร สระรัมย์, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร

, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๓๕ สัมภาษณ์นางอาภาภรณ์ หนองถนัน, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๓๖ สัมภาษณ์นางณัฐพร ผาสุขถิน, ผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 



๑๕๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๔.๔ การสังเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลตามแผนงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจัดให้มีตัวแทนของ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ ประธานกรรมการ ผู้น าชุมชน ได้เข้ามาท าหน้าท่ี
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมท้ังได้น าผลการติดตามและประเมิน แจ้งให้กับประชาชนได้
ทราบถึงขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และเช่ือมั่นในการท างานขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล 

 
 
 
 
 

 

การประเมินผล 

๑. มีการเปิดให้หลายฝ่าย

เข้ามาตรวจสอบ ๒. มีการเปิดให้ผู้น าชุมชน และ

ประชาชนเข้ามาร่วมประเมิน 

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้ติดตามการด าเนินงาน 

๙. มีการประกาศแจ้งในทุก

ขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ 

๘. รับฟังข้อเสนอแนะ

ของประชาชนทุกคน 

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น 

๗. สร้างความโปร่งใสใน

การท างานของ อบต. 

๕. มีการแจ้งผลการ

ด าเนินงานตลอดเวลา 

๖. สร้างความมั่นใจให้กับ

ประชาชน 



๑๕๑ 
 

๔.๖ องค์ความรู้ 
จากการท าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการ 

การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 

๑. จัดประชาสัมพันธ์ 
ผ่านส่ือออนไลน์ และ รถ
กระจายเสียงตามสาย 
๒. สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. อบต. ต้องมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น 
๔. จัดเวทีประชาคมให้
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น 
๕. จัดท าแบบสอบถาม
ให้กับประชาชนท่ีเข้า
ร่วมประชุม 
 

๑. อบต. ต้องควบคุม
ประชาชนในการ
ด าเนินการจัดท าแผน 
๒. อบต. ต้องเพิ่มการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. อบต. ต้องสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
๔. สร้างแรงจูงใจให้กับ
ประชาชน ในการ
ด าเนินการ 
๕. ผู้น าชุมชนต้อง
ชักชวนให้ประชาชนมา
มีส่วนร่วมมากขึ้น 

๑. มีส่วนร่วมในการ
ได้รับประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมกัน 
๒. ได้รับความสะดวก
ต่อการใช้น้ าประปา 
ไฟฟ้า และถนน 
๓. ชุมชนได้รับ
งบประมาณอย่างเป็น
ธรรมและท่ัวถึง 
๔. สนับสนุนชุมชนใน
การจัดกิจกรรม ต่างๆ
อย่างท่ัวถึง 
๕. ให้ความส าคัญกับ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง
โดยไม่แบ่งแยก 
 

๑. เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะ 
กรรมการและประเมินผล 
๒. เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
งานจัดช้ือจัดจ้างของ 
อบต. 
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
๔. แจ้งรายละเอียดกับ
ประชาชนได้รับทราบถึง
ขั้นตอนด าเนินงาน 
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดในการ
ประเมินผล 
 



๑๕๒ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประเด็นท่ีควรพิจารณาท่ีส าคัญ  ๔  ประการด้วยกัน  ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดเวทีประชาคม
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และให้ประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น    

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดให้มีเวทีประชาคม
เพื่อให้ประชาชนได้เลือก ผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งผู้แทนจะท าหน้าท่ี
เป็นตัวแทนของประชาชนในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมถึงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์  

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แจ้งผลการ
พัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ซึ่ง
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ของทางองค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้ 
ไฟฟ้า น้ าประปา และถนนท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว ในส่วนนี้ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็น
ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลทราบได้อีกด้วย เพื่อลดปัญหาในการเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนร่วม 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และให้ตัวแทนของประชาชนมาตรวจสอบการจัดท าแผนพัฒนา หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
ได้มั่นใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

๔.๖.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๖ 

 

PLL: MODEL 
 

 
 

 

 

 
 

แผนภาพที ่๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
จากแผนภาพท่ี ๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการสร้างโมเดล โดยใช้ซื่อว่า PLL MODEL ภายใต้ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร โดยแยกออก
ดังนี้  
P,L,L = ท่ีอยู่ในวงกลมท่ีหนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้  
 ๑. P = PEOPLE PARTICIPATION คือ การมีส่วนรวมของประชาชน 
 ๒. L = LOCAL DEVELOPMENT PLANNING คือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. L = LAMSAI SUB-DISTRICT ADMIISTRATIVE ORGANIZATION คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร  
D,A,R,E = ท่ีอยู่ในวงกลมเล็กท่ีหนึ่ง,สอง, สาม, ส่ี, จึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้  

๑. D = Participation in decision Makin คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. A = Participation in action คือ การมีส่วนรว่มในการด าเนินการ 
๓. R = Participation in receiving benefits คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
๔. E = Participation in evaluation คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

D = Participation in decision Makin 

R = Participation in receiving 

benefits 

A = Participation in action E = Participation in evaluation P L L 

 

 



 

บทที่ ๕ 

 

สรุป อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงคของ

การวิจัย ดังนี้ ๑. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. เพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

ลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมี

ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิ จัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey. Research) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนในตําบลลําไทร จํานวน ๕,๙๙๖ 

คน ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยาง จากสูตรของ Taro Yamane กลุมตัวอยางจานวน ๓๗๕ คน วิเคราะห

ขอมูลโดย หาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) หาคาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม 

การทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใน

กรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทาการเปรียบเทียบความแตกตาง

คาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) และ

การวิ จัย เชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณ เชิง ลึก (In-Depth Interview) กับผู ใหขอมูลสําคัญ  

(Key. Informants) และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



๑๕๕ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง จํานวน ๒๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๒ สวน

ใหญมีอายุระหวาง ๓๐ – ๔๐ ป จํานวน ๑๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๕ สวนใหญมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน ๑๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๘ สวนใหญมีอาชีพ รับจางท่ัวไป จํานวน 

๑๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๗ สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอย

ละ ๕๐.๙ 

๕.๑.๒ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ๓.๕๖ 

( x� = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๖๐๐) เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ 

๑) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๗๐๓)  

๒) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๗๐๐) 

๓) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัด ทําแผนพัฒ นาท อง ถ่ิน ขององค การบริห ารสวน ตําบลลําไทร อํ าเภอวั งน อย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๑, 

S.D. = ๐.๖๓๓)   

๔) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๙๘) 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เพื่อนําไปสูการตอบสมมติฐานท่ีต้ังไว ซึ่ง

สามารถแสดง รายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี ๑ ผลการทดสอบดวยคาสถิติ t – test แบบขอมูล ๒ กลุมท่ีเปนอิสระตอ 

กันท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๑ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความเห็นตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกัน ( Sig. = ๐.๐๐๘) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานท่ี ๒ ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความ 

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความเห็นตอการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม แตกตางกัน (Sig= ๐.๘๖๙) จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว  

สมมติฐานท่ี ๓ ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความ 

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกันมีความเห็นตอการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกัน (Sig= ๐.๐๐๐) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

สมมติฐานท่ี ๔ ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบวาประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีความเห็นตอการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกัน (Sig= ๐.๐๐๐) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

สมมติฐานท่ี ๕ ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบวาประชาชนท่ีมีรายไดตางกันมีความเห็นตอการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกัน (Sig= ๐.๐๐๐) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

๕.๑.๔ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในครั้งนี้ทําใหทราบ

ถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ไดดังนี ้

ปญหา อุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑. ไมคอยไดรับขาวสารการจัดการประชุมสักเทาไร เลยไมคอยรูวาทําอะไร ท่ีไหน 

เมื่อไร 

๒. ขาดการประสารงาน มีความเห็นตาง จึงทําใหมีความขัดแยง และไมใหความรวมมือ 

๓. มีการประชาสัมพันธนอย และไมคอยรูเรื่อง จึงทําใหบางคนก็ใหความรวมมือ บาง

คนก็ไมใหความรวมมือ 

๔. ประชาชนในหมูบานไดรับประโยชนไมท่ัวถึง เชน ถนนเปนหลุม เปนบอ หรือ บาง

ครั้งประชาชนไดรับความเสียหายนานเกินไปจนประชาชนในพื้นท่ีตองมาจัดการงานซอมแซมกอน 

๕. การจัดทําเอกสารเกีย่วกับแผนพัฒนาทองถ่ินนอยมาก จึงทําใหประชาชนขาดความรู

ในดานนี้เลยไมคอยมีสวนรวมในการประเมินผล 

ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. จัดอบรมในเรื่องของแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนมีความรูความเขาใจมากข้ึน 

๒. องคการบริหารสวนตําบลตองมีสวนชวยในการใหขอมูลขาวสารมากกวานี้ 

๓. องคการบริหารสวนตําบลตองคอยควบคุมดูแลประชาชนใหมีสวนรวมในการ

ดําเนินการมากกวาเดิม 

๔. องคการบริหารสวนตําบลตองเพิ่มการเรียนรูเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให

ประชาชนมีความรูความเขาใจมากข้ึน 

๕. องคการบริหารสวนตําบลตองแบงผลประโยชนใหกับทุกหมูบานโดยเทาเทียมกัน 

เพื่อใหไดรับผลประโยชนรวมกัน 

๖. สรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ใหเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา และมี

สวนรวมในการประเมินผลมากข้ึน 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง ๔ ดาน มี

ประเด็นการอภิปลายผล ดังนี ้

๕.๒.๑ การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ( x� = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๖๐๐) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากคือ 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ, ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ และดานการมีสวนรวมใน

การรับผลประโยชน สวนดานการมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจาก 

ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล ไดใหความสําคัญมากในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ เทพมงคล เจริญนิช ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย

พบวา การมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย อําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 0

๑ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระ

สมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนใน การบริหารงานการ

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  ผลวิจัยพบวา ประชาชนมีความ

คิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ิน: ศึกษาประชาชนใน

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง1

๒  

 

 

 

 

                                                             
๑ เทพมงคล เจริญนิช, “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุง 

หวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี,” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐). 

๒ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

 



๑๕๙ 
 

เมื่อแยกออกเปนรายดาน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี ้

๑. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๗๐๓) ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังนี้

เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดส้ินใจ ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนใหความสําคัญเขามามีสวนรวมมาก ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พระกิตติชัย ป ฺญาธโร (สินคง) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน การ

พัฒนาแผนยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน 

ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายได 

พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน มีเพียงดานการติดตามผลและประเมินผล ท่ีอยู ในระดับนอย

กวาดานอื่นๆ 2

๓ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พาณี เรียงทอง และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวน

รวมของประชาชนตอการ พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พบวา ในการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยอยูในระดับปาน

กลางเมื่อพิจารณา เปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนา ดานการเสนอปญหา และรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา ดานของการควบคุม

ติดตามและ ประเมินผล3

๔ 

๒. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๗๐๐) ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังนี้

เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนใหความสําคัญเขามามีสวนรวมมาก ซึ่งไมสอดคลองกับ

                                                             
๓ พระกิตติชัย  ปฺฺญาธโร (สินคง), “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ 

องคการบริหารสวนตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
๔ พาณี เรียงทอง และคณะ, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

บางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชานโยบาย 

สาธารณะ: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 



๑๖๐ 
 

งานวิจัยของ พระโกศล  มณิรตนา (ญึม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ 

พัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ผลการวิจัยพบวา ๑. 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก 

จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา อยูใน

ระดับปานกลางทุกดาน 4

๕ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระกิตติชัย  ป ฺญาธโร (สินคง) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน การพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน มีเพียงดาน

การติดตามผลและประเมินผล ท่ีอยูในระดับนอยกวาดานอื่นๆ5

๖ 

๓. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัด ทําแผนพัฒ นาท อง ถ่ิน ขององค การบริห ารสวน ตําบลลําไทร อํ าเภอวั งน อย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๖๓๓) ซึ่งนาจะสอดคลองกับ

ความเปนจริง ท้ังนี้เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการรับผลประโยชนอยางท่ัวถึง ผลจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนใหความสําคัญมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระไกรสร โกสโล (วิภาผา) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการ บริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุงน้ําเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

ผลการวิจัยพบวา ๑. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบุ

งน้ําเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 6

๗ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

                                                             
๕ พระโกศล  มณิรตนา (ญึม), “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองบาง 

มูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
๖ พระกิตติชัย  ปฺฺญาธโร (สินคง), “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ 

องคการบริหารสวนตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
๗ พระไกรสร  โกสโล (วิภาผา), “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานองคการบริหารสวน 

ตําบลบุงนํ้าเตา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน 

ศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๖๑ 
 

ของ พระโกศล มณิรตนา (ญึม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ พัฒนาชุมชน

ของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุ

กดาน7

๘ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พาณี เรียงทอง และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา 

ในการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยอยูในระดับปานกลาง

เม่ือพิจารณา เปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา ดานการเสนอปญหา และรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา ดานของการควบคุม

ติดตามและ ประเมินผล8

๙ 

๔.ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๙๘) ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง 

ท้ังนี้ เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ประเมินผล ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตประชาชนเขามามีสวนรวมนอย สอดคลองกับงานวิจัย

ของ พาณี เรียงทอง และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการ พัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา ในการมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา เปนราย

ดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ดานการ

                                                             
๘ พระโกศล  มณิรตนา (ญึม), “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองบาง 

มูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
๙ พาณีเรียงทอง และคณะ, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

บางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชานโยบาย 

สาธารณะ: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 



๑๖๒ 
 

เสนอปญหา และรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา ดานของการควบคุมติดตามและประเมินผล9

๑๐ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมของ

ประชาชนใน การบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  ผล

วิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง

สวนทองถ่ิน : ศึกษาประชาชนในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง 10

๑๑ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีสวนร

วมของประชาชนใน การบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  

ผลวิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง

สวนองถ่ิน : ศึกษาประชาชนในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อ พิจารณาเปนรายดานพบวาอยู ในระดับมาก ในดานสังคม/ชุมชนทองถ่ิน และดาน

สาธารณะชุมชน อยูในระดับมาก11

๑๒ 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๐ พาณีเรียงทอง และคณะ, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

บางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชานโยบาย 

สาธารณะ: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 
๑๑ พระสมภพ กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
๑๒ พระสมภพ กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๖๓ 
 

๕.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน นําไปสูการตอบสมมติฐานท่ีต้ังไว สามารถจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัด ทําแผนพัฒ นาท อง ถ่ิน ขององค การบริห ารสวน ตําบลลําไทร อํ าเภอวั งน อย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกนั ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวน อายุ มีสวนรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณา

ในแตละสวนมีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้  

ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกัน (Sig. = ๐.๐๐๘) 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว เพราะวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบรหิารสวนตําบลข้ึนอยูกับเพศของประชาชน สอดคลองกับงานวิจัย พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺ

โน (ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ิน

ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมในการ

บริหารการปกครองทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 12

๑๓ 

ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน (Sig. = ๐.๘๖๙) จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีต้ังไว เพราะวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบล ไมไดข้ึนอยูกับอายุของประชาชน ไมสอดคลองกับงานวิจัย พระสมภพ กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย 

                                                             
๑๓ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชศูรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๖๔ 
 

จังหวัดนครสวรรค ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมในการบริหารการปกครองทองถ่ินในอําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

การมีสวนรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑13

๑๔ 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกัน (Sig. = ๐.๐๐๐) จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว เพราะวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลข้ึนอยูกับระดับการศึกษาของประชาชน สอดคลองกับงานวิจัย พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน 

(ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน การบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมในการบริหารการปกครองทอง

ถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอการมีสวนรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑14

๑๕ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกนั (Sig. = ๐.๐๐๐) 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว เพราะวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลข้ึนอยูกับอาชีพของประชาชน สอดคลองกับงานวิจัย พระสมภพ  

กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน การบริหารงานการ

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมี

สวนรวมในการบริหารการปกครองทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ 

                                                             
๑๔ พระสมภพ กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
๑๕ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชศูรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๖๕ 
 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมแตกตางกัน จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑15

๑๖ 

ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกตางกัน (Sig. = ๐.๐๐๐) 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว เพราะวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลข้ึนอยูกับรายไดตอเดือนของประชาชน สอดคลองกับงานวิจัย พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน 

(ชูศรี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมในการบริหารการปกครองทอง

ถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑16

๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๖ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชศูรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
๑๗ พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชศูรี), “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครอง 

สวนทองถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๖๖ 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผูวิจัยขอเสนอ

ประเด็นท่ีควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของไดนําไปใชดังตอไปนี้ 

๑) องคการบริหารสวนตําบลควรสรางองคความรูใหกับประชาชน โดยการจัดการอบรม 

และทําคูมือใหกับประชาชน  

๒ ) องคการบริหารสวน ตําบลควรจัดให มีการประชาสัมพันธ  เสียงตามสาย

วิทยุกระจายเสียง และ รถประชาสัมพันธท่ีเปนเนื้อหาสําคัญ และประโยชนท่ีจะไดรับจากการพัฒนา

ทองถ่ิน ใหประชาชนไดรับทราบ และเห็นความสําคัญ 

๓) องคการบริหารสวนตําบลควรใหผูนําชุมชนชักชวนประชาชนในหมูบานออกมามี

สวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตนเอง และแสดงใหเห็น

ถึงความสําคัญของประโยชนท่ีไดรับ จากการพัฒนาทองถ่ิน 

๔) องคการบริหารสวนตําบลควรจัดกิจกรรมและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน เพื่อให

ประชาชนเกิดการรักทองถ่ิน และเกิดความสามัคคีในชุมชน  

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑. องคการบริหารสวนตําบลควรจัดกิจกรรม และโครงการอบรมใหกับประชาชนทุก

เดือน เพื่อใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และจัดทําแบบสอบถาม

เพื่อใหประชาชนไดแสดงอออกทางความคิด 

๒. องคการบริหารสวนตําบลควรจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินใหมากกวาเดิม และเพิ่มชองทางผานส่ือออนไลนตางๆในการใหความรู เพื่อเพิ่ม

ความรูใหกับประชาชน และสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักทองถ่ิน 

๓. องคการบริหารสวนตําบลควรกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานใหเปนมาตรฐานเดียวกันใน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหงายตอการดําเนินงานตอการมีสวนรวมของประชาชน 

และมีความชัดเจนมากข้ึน  

๔. องคการบริหารสวนตําบลควรตรวจสอบคณะกรรมการหรือตัวแทนเขามาตรวจสอบ

ความคิดเห็นของประชาชนเปนประจําทุกเดือน เพื่อท่ีจะทราบปญหา และขอคิดเห็นของประชาชน 

แลวนํามาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 

 

 



๑๖๗ 
 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผูวิจัยขอเสนอใหผูท่ีสนใจ ไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็นดังตอไปนี้ 

๑.ควรศึกษาวิจัยปญหา และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน เพื่อท่ีจะไดทราบถึงปญหาของการมีสวนรวมและประโยชนท่ีจะนํามาใชในการแกไชปญหา 

๒.ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๔.ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัย และความสัมพันธท่ีมีผลตอการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลํา

ไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
 

 บรรณานุกรม 

  

 ๑. ภาษาไทย:  

ก. ขอมูลปฐมภูมิ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน. คูมือปฏิบัติงานเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบล. กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๖. 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล. 

ฉบับท่ี ๔. พ.ศ.๒๕๔๖. ฉะเชิงเทรา: ประสานมิตร, ๒๕๔๗.  

แกว นีมะเริง. ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกองคกรสตรีในการพัฒนาชุมชนในจังหวัด

ลพบุรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๐. 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘. 

จํารัส นวลนิ่ม. การศึกษากับการพัฒนาประเทศแนวความคิดและวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:  

พิมพท่ี โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๔๐. 

เจือจันทร จงสถิตอยู. แนวคิด และวิธีการวางแผนศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: เจริญผล, 

๒๕๔๗. 

ชัชวาล ทองดีเลิศ และคณะ. การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม. เชียงใหม: เชียงใหม บีเอ

สการพิมพ, ๒๕๔๔. 

ชัยพร พิบูลศิริ. พระสงฆกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: เอกสารคณะกรรมการสงเสริม 

งานวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ลําดับท่ี ๙๒๔, ๒๕๓๐. 

ฑิตยา สุวรรณะชฏ. สังคมวิทยาในวิทยาศาสตรสังคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิต

พัฒนาบริหารศาสตร, ๒๕๑๗. 

ณัฐนร ีศรีทอง. การเพิ่มศักยภาพภาวะความเปนผูนาในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: พิมพ

ท่ี โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๕๒.



๑๖๙ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ติน ปรัชญพฤทธิ.์ ภาวะผูนําและการมีสวนรวม. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยในองคกร.  

พิมพครั้งท่ี ๙. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑.  

ทวีทอง หงษวิวัฒน. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศักด์ิโสภาการ

พิมพ, ๒๕๒๗. 

นรินทรชัย พัฒนาพงศา. แนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท. พิมพครั้งท่ี ๒.

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๘. 

นวลนอย  ตรีรัตน และคณะ. การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบล. ในการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถ่ินใน

ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕. 

เมธี จันทจารุภรณ และสุธิดา รัตนวาณิชยพันธ. วิทยาการชุมชน: การแลกเปลี่ยนประสบการณการ

เรียนรูระหวางประชาชน. นครสวรรค: สุขุมและบุตร, ๒๕๔๑. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนากรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส 

พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖. 

วรทัต ลัยนันท. การมีสวนรวมการปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร: 

บรรณกิจ, ๒๕๔๖. 

วิทยา กรเชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

ฉบับแกระ, ๒๕๒๗. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพฟอรเพช, 

๒๕๔๙. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๓. 

สนธยา พลศรี . ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน: ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารแบบมีสวนรวม. กรุงเทพมหานคร: บรรณากิจ, ๒๕๔๕. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สพร.). รวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน. ม.ป.ท. ๒๕๕๐.  

 



๑๗๐ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สิน พันธุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิสซิ่ง จํากัด, 

๒๕๔๗. 

เสถียร เหลืองอราม. มนุษยสัมพันธคือหัวใจของนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แสงจันทรการพมิพ, 

๒๕๕๐. 

อํานาจ อนันตชัย . การระดมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน . นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 

อุทัย บุญประเสริฐ. การวางแผนการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอส.ดี.เพลส, ๒๕๔๔. 

อุทัย เลาหวิเชียร. ลักษณะวิชาและมิติตางๆ. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร, ๒๕๔๔. 

 

(๒) ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/สารนพินธ: 

กิ่งดาว จินดาเทวิน. “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ.” วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒. 

กิจจา โพแดน. “การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล ตําบล

ลาดยาว อําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

เจษฎา สอนแกว. “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยอออําเภอลองจังหวัดแพร.” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๐. 

ฐพซัย ทตนนท. “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสาน  

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน.” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ทวีป คงเทียน. “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารองคการสวนตําบลเปร็ง อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๘. 

 

 



๑๗๑ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

เทพมงคล เจริญนิช. “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 

บุงหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐. 

ธนวัฒน คําภีลานนท. “การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองคูคต 

จังหวัดปทุมธานี.” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๐.   
ปทิดา ปานเนตรแกว. “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลสวนหลวง อําเภออําพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.” วิทยานิพนธรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

๒๕๕๐. 

ปรินดา ถิรศิลาเวทย.“การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

มหาสารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม.” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๐.   

พงศสถิตย คามูล. “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาล 

เมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี.” สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒. 

พชรวรรณ พันธแตง. “แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล ตําบล

บางนมโค.” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. ยุทธศาสตรการพัฒนา. บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร,ี ๒๕๕๑. 

พระกิตติชัย  ปฺฺญาธโร (สินคง). “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ 

องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๗. 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

พระโกศล มณิรตนา (ญึม). “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองบางมูล

นาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร .” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พระไกรสร โกสโล (วิภาผา). “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานองคการบริหารสวน 

ตําบลบุ งน้ําเต า อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ .” วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษทอง). “ประสิทธิผลของผูบริหารในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลบานมวง  อํ า เภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี .” วิทยานิพนธป ริญญา รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๖. 

พระธีรวัฒน ธีรวํโส (พิศจาร). “ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบอเกลือ 

จังหวัดนาน ตามหลักพรหมวิหาร ๔”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร จังหวัด

แพร.” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาศิริชัย สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย). “การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธขององคการบริหาร

สวนตําบล ในอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาสุวิทยษา สิริวฑฺฒโน. “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต .  

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระสมภพ  กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี). “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองสวน

ทอง ถ่ินในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค .” วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 

 



๑๗๓ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

พระอธิการปณิธิ อธิปุญโญ (แกวบุดดี). “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามหลัก 

สังคหวัตถุขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง  

จังหวัดขอนแกน .” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พาณีเรียงทอง และคณะ. “การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาง

เตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒. 

ภานุพล ภูษา. “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณี

องคการบริหารสวนตําบลบางเพรียก อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ .” 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔.   

วราภูมิ สุวะโสภา. “ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักพุทธ

ธรรม.” วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ศิริพร ตันฮะเส็ง. “การมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินของประชาชน: กรณีศึกษาองคการบริหาร

สวนตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา.” วิทยานิพนธรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒.   

สมหมาย หนูศรีแกว. “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล: 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี.” 

วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน: 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐. 

อรนุช ปอมเปน. “บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัวดง

อําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ.” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๐. 

อรุณี ช้ังต้ังเติมพงษ. “การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตวัฒนา.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๓. 

 

 



๑๗๔ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

อุดมศักด์ิ เรืองรอง. “กระบวนการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถ่ิ น ใน จั งหวั ดน าน .” วิ ทยานิพนธ รั ฐป ระศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต .  

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒. 

เอื้อมอารีย เงินใส. “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินศึกษาเฉพาะ  

กรณี: องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร . บัณฑิตวิทยา ลัย :  มหาวิทยา ลัย 

ราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๑. 

 

(๓) รายงานการวิจัย: 

ดวงพร แสงทอง. "การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน

ตําบลใน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี." ปริญญานิพนธรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารท่ัวไป. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

๒๕๕๐. 
ทรงชัย นกขมิ้น. “การพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษา

อ งค ก า รบริห า รส วน ตํ าบล ใน จั งหวั ดสมุท รปร าก าร .” รายงานการ วิ จัย . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๒.  

นันทพล พงศธรวิสุทธิ.์ “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกบัการสรางระบบการบริหารจัดการท่ี

ดีตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม.” รายงานการศึกษาคนควาแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต.  

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๘. 

ไพบูลย ศรีประดู. “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหาร

สวนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด”. การศึกษาคนควาอิสระตาม

หลั ก สู ต รป ริญญา รั ฐ ป ร ะศ า ส น ศา ส ตรมหา บัณ ฑิต .  บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลัย : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖. 

ภาธินี วรวัฒน. “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู.” การศึกษาคนควาอิสระตามหลักสูตร 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

๒๕๕๓. 

 



๑๗๕ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ยุทธพงศ สมร. “การพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดลอมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานรองกาศ

ใต ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร.” การคนควาแบบอิสระศิลปะศาสตร 

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑. 

รัฐพงศ บุญญานุวัตร. “การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร.”

รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒. 

วลัยลักษณ ฟกแกว. “การมีสวนรวมของผูนําในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน 

ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา.” การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๓. 

วีระชัย คําลาน. “การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 

บัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐. 

อดิศักด์ิ คําเพราะ. “การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ินกรณีศึกษา: เทศบาลเมืองกันทรลักษ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ.”  

การคนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐. 
 
(๔) บทความ: 

ยุวัฒน วุฒิเมธี . “การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน”. วารสารพัฒนาชุมชน . ปท่ี ๓๘  

ฉบับท่ี ๖ (มิถุนายน ๒๕๔๒): ๓๖. 

สมชัย จิตสุชน. “การกระจายรายได: บทสํารวจความรู”. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร.  

ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน ๒๕๔๗): ๖๗. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

(๕) เอกสารท่ีไมไดพิมพเผยแพร: 

กองวิชาการและแผนงาน ฝายแผนงานและงบประมาน งานนโยบายและแผนงาน. แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗. ขอนแกน: สํานักงานเทศบาล

เมืองบานไผ, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา.) 

สถิติจํานวนประชากรตําบลลําไทร ทะเบียนราษฎรอําเภอวังนอย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (อัดสําเนา). 

 

(๖) ขอมูลอิเล็กทรอนิกส: 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน . คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

www.dla.go.th [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน . ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 

ข อ ง อ ง ค ก รป ก ค รอ งส ว นท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๘ . [อ อ น ไ ลน ]. แ ห ล ง ท่ี ม า : 

http://www.dla.go.th/index.jsp [๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

พระ นิมิตร daeng กล่ินดอกแกว. “ความหมายของคําวา การพัฒนา”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

https://www.gotoknow.org/posts/300377 [๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 

เ ศ ร ษ ฐกิ จ พ อ เ พี ย ง .  “ คว า ม ห ม า ย ข อ ง  PDCA” .  [ อ อ น ไ ลน ] .  แ ห ล ง ท่ี ม า :  https:// 

sites.google.com/site/pumpkin2555/khwampdca [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 

สถาบันพระปกเกลา. “ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล”. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ประวัติและความเปนมาของ

องคการบริหารสวนตําบล [๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 

องค ก า รบริ ห า ร ส ว น ตํ า บล ลํ า ไ ทร . “แผนพัฒนาท อ ง ถ่ิ น” . [ออน ไ ลน ] .  แหล ง ท่ี ม า : 

http://lamsai.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/6/menu/58 

[๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 

 

(๗) สัมภาษณ: 

สัมภาษณ นางจินตนา ทับทิมทอง. นายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

นางณัฐพร ผาสุขถิน. ผูชวยครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลําไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


๑๗๗ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สัมภาษณ นางเตือนตา ราชเกตุ. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 

นางสาวศิรพิร สระรัมย. ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลลําไทร, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

นางอรทัย ธรรมโย .  หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําไทร,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

นางอาภาภรณ หนองถนัน. ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลําไทร, ๓๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 

นายทรงศักด์ิ ฤกษเกษม. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําไทร, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 

นายรังสรรค แสงฉัตร. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 

พระสมุหแสงสุรี ธีรภทฺโท. เลขานุการเจาคณะตําบลวังนอย, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 

๒. ภาษาอังกฤษ:  

A.M.G. Hicks. Management. New York: MeGraw-Hill book Company, 1981. 

Ackoff. Russel. A Concept of Corporate Planning, New York: John Wiley & Sons, 1970. 

Cohen. and N.T. Uphoff. Participation in Rural Development: Seeking Clarity Through 

Specifiecity. World Development, 1980. 

Cohen. John M. and UpHoff Norman T. Participation’s Place in Rural Development: 

seeking Clarity though Specificity. World Development. New York:  

Mc Grew - Hill, 1980. 

Denis Goulet. The cruel choice: A new concept in the theory of development.  

New York: Atheneum, 1973. 

Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig. Organization and Management: A System 

Approach. New York: MeGraw-Hill Book Company, 1970. 

Fremont J.Lyden and EvnestG.Millee, Planning. Programming Budgeting: A Systems 

Approach to Management Chieago: Markham Publishing company, 1971. 



๑๗๘ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

Harold. Koohtz and Cyril O’Donnell. Principles of Management. New York: MeGraw-

Hill Book Company, 1968. 

Koontz. Harold. Cyril O’Donnell. And Heinz Weihrichm. Management. Auckland: 

McGraw-Hill, 1984. 

Leonard Bloomfield and others. The Moern Library of the English Language. New 

York: Random House, 1948. 

Michael P. Todaro. Economic development. 5 th ed. New York: Longman, 1994. 

United Nation. Department of Internation Economic and Social Affair. Popular 

Participation asa Strategy for Promoting Community Level Action and 

Nation Development Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert. 

New York: United Nation, 1981. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าสารนิพนธ ์
และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือวิจัย 

 

๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ดร.สุริยา รักษาเมือง    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ดร.ประเสริฐ ธิลาว    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๕. ดร.วรุตม์ ทวีศรี    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soc.mcu.ac.th/?page_id=3167
http://soc.mcu.ac.th/?page_id=3167


๑๘๒ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการท าสารนิพนธ์ 

 

 



๑๘๓ 
 

 

 

 



๑๘๔ 
 

 

 

 



๑๘๕ 
 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 

 



๑๘๗ 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อการวิจัย 

 
 

 



๑๘๘ 
 

 
 

 

 



๑๘๙ 
 

 
 

 

 



๑๙๐ 
 

 
 

 



๑๙๑ 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลตัวอย่าง (try out) 
และค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือในการวิจัย 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลตัวอย่าง (try out) 

 

 



๑๙๔ 
 

ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการวิจัย 

 

 



๑๙๕ 
 

 

 

 



๑๙๖ 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

และแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๙๘ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 



  ๑๙๙ 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะน าไปใช้เพื่อการศึกษาใน
เชิงวิชาการเท่านั้น จะไม่เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อท่านผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากทุกท่านได้ให้ค าตอบตามข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็น
จริงที่สุด และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

นายธีรวัฒน์ โรจนมงคล 
นิสิตหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



  ๒๐๐ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง ☐หน้ำข้อควำมตำมสภำพที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถำม 
 
๑. เพศ 

ชำย หญิง
 

 
๒. อำยุ 

๑๘ - ๒๙ ปี ๓๐ - ๔๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี
 

๕๑ - ๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป
 

 
๓. ระดับกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ/ปวช. อนุปริญญำ/ปวส.
 

ปริญญำตรี ปริญญำโท หรือสูงกวำ่
 

 
๔. อำชีพ  

รับรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ
 

พนักงำนบริษทัเอกชน
 

ธรุกจิส่วนตัว
 

รับจ้ำงท่ัวไป
 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................

 
๕. รายได้ตอ่เดือน 

ต่ ำกวำ่ ๑๐,๐๐๐ บำท
 

๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บำท
 

๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บำท
 

๓๐,๐๐๑ บำทขึ้นไป
 



  ๒๐๑ 
 
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ                                               

บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค าชี้แจง โปรดพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ แล้วท ำเครื่องหมำย (/) ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับค ำตอบของ
ท่ำนมำกที่สุด 

ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ คัดเลือกกิจกรรมหรือ
โครงการที่เหมาะสมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

     

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและ
พิจารณา แผนต่างๆ ที่อาจเกิดปัญหาต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือ
การแก้ไข/พัฒนา 

     

๔. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเมื่อ
คณะกรรมการชุมชนตัดสินใจเลือกโครงการ 

     

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนหรือ
คัดเลือกกิจกรรมในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

๗. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือ
แผนการพัฒนาท้องถิ่น 

     

๘. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนาหรือจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

     
 
 
 



  ๒๐๒ 
 

ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๙. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรม
หรอืด าเนินงานตามแผนงาน 

     

๑๐. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานจัดท าแผน การพัฒนาท้องถิ่น 

     

๑๑. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ในการด าเนินการ การจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนา 

     

๑๒. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งในการ
จัดท าแผนอย่างมีเหตุผล 

     

๑๓. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แผนงาน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

๑๔. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชน
เข้าร่วมปฏิบัติงานการจัดท าพัฒนาท้องถิ่น 

     

๑๕. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หรือจัด
กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

๑๖. ท่านได้ร่วมในการก าหนดวิธีการด าเนินการใน
จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

     

ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

     

 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
มากขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

     

 ท่านได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและรับทราบโดย
ทั่วถึงโดยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างการปิด
ประกาศ/หอกระจายข่าว/อินเตอร์เน็ต 

     

 
 



  ๒๐๓ 
 

ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑๙. ท่านไดร้ับประโยชน์จากสาธารณะสมบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อย่างเครื่องออก
ก าลังกายสวนสาธารณะ เป็นต้น 

     

ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๒๐. ท่านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ จากการพัฒนา
ท้องถิ่น 

     

๒๑. ท่านได้รับประโยชน์จากการขยาย
สาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 

     

๒๒. ท่านได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

     

๒๓. ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

     

๒๔. ท่านได้รับประโยชน์จากนโยบายการพัฒนา
ท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

     

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๐๔ 
 

ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๒๕. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพ่ือ
เตรียมการประเมินผลจากการท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

     

๒๖. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงานและ
สภาพปัญหา อุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

     

๒๗. ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

๒๘. ท่านได้ร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     

ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๒๙. ท่านได้ร่วมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     

๓๐. ท่านได้ร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของ
การบริหารงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

     

๓๑. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

๓๒. ท่านมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้องค์กร
อ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

     



  ๒๐๕ 
 
ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     
 ปัญหา  อุปสรรค......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................ 
 ๒.ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ปัญหา  อุปสรรค......................................................................................................................  
................................................................................................................................................... ............. 
 ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 ๓.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 ปัญหา  อุปสรรค......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................ 
 ๔.ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 ปัญหา  อุปสรรค......................................................................................................................  
................................................................................................................................................. ............... 
 ข้อเสนอแนะ........................................................................................................ .................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 

...ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหใหนิสิตสัมภาษณเพือ่ประกอบการวิจัย 

และแบบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหใหนิสิตสัมภาษณเพ่ือประกอบการวิจัย 

 



๒๐๘ 

 

 

 



๒๐๙ 

 

 

 



๒๑๐ 

 

 

 



๒๑๑ 

 

 

 



๒๑๒ 

 

 

 



๒๑๓ 

 

 

 



๒๑๔ 

 

 
 



๒๑๕ 

 

 



๒๑๖ 
 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ นามสกุล    : นายธีรวัฒน โรจนมงคล 

    : Mr.Thirawat Rotjanamongkol                                      

วัน เดือน ปเกิด   : วันพุธ ท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘                  

ภูมิลําเนา            : เลขท่ี ๙๒ หมู ๓ บานนาดี ตําบลไรขี อําเภอลืออํานาจ  

             จังหวัดอํานาจเจริญ                     

การศึกษา                            : ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบานนาดี ตําบลไรขี  

                                          อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

                                          ระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  

ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับปริญญาตร ีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)  

คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ผลงานทางวิชาการ  : บทความทางวิชาการ พระธีรวฒัน  ฐิตเมโธ (โรจนมงคล)  

“ส่ือออนไลนบอเกิดของปญหาสังคม: การบริหารสติดวย

หลักธรรมคือทางออก” ตีพิมพท่ีวารสารศิษยเกา มจร.ป ๒๕๖๑ 

ปจจุบันกําลังศึกษา         : ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

                  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร  

                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศึกษาดูงาน  : ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ.ศูนยราชการ  

คณะกรรมการการเลือกต้ัง วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

              : ศึกษาดูงานตางประเทศ ณ.ประเทศไตหวัน 

ระหวางวนัท่ี ๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒         

ปท่ีเขาศึกษา            : พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา           : พ.ศ. ๒๕๖๓  

ท่ีอยูปจจุบัน                          : หอพักนวพรแมนช่ัน บานเลขท่ี ๙๘/๙๕ หมู ๑๓  

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๒๐ 


