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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอ 
สามเงา จังหวัดตากและ ๔. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ ๐.๘๔๖ ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังจันทร์ จ านวน ๓๖๑ 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการ
ทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย
วิธีของเพียร์สันและการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมมาก ( x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรู้

กลไกบริหารราชการ (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๘๓) ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๑๙) ด้านรู้รัก
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ประชาธิปไตยไทยนิยม (x̅ = ๓.๕๖, S.D. = .๖๘๕) ด้านความสามัคคี (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๗๓) ด้าน

ชุมชนอยู่ดีมีสุข (x̅ = ๓.๕๒ S.D. = ๐.๗๓๖) ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๑๓) 

ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๗๖๖) ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = 

๐.๗๘๐) ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๑๐) ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง (x̅ = ๓.๔๒, S.D. = 
๐.๗๑๐)  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคลพบว่า 
ประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ
และอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่าการบริหารโครงการ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง  (R=๐.๘๖๗**)  

๔. แนวทางการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ควรมีแผนการลงพ้ืนที ่เพ่ือศกึษาปัญหา
ของแต่ละชุมชนโดยจัดท าเป็นแผนงานและโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยเน้น
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างงาน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและ 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญ 

 



(๓) 
 

Research Paper Title : Management on the Sustainable Thai Niyom Project of        
    Wang Chan Subdistrict Administrative Organization,             
                   Samngao District, Tak Province     

Researcher                     : Phrasomchai Tantakāyo (Phetjaeng) 
Degree : Master of Public Administration 
Research Paper Supervisory Committee 
      : Asst. Prof. Dr. Thitiwut Manmee, B.A. (Teaching  
              Social Studies), M.A. (Philosophy),  
                                        Ph.D. (Public Admistration)  
 : Asst. Prof. Dr. Kiettisak Suklueang, B.A. (Public  
                                      Administration), M.A. (Social Development  
   Management), D.P.A. (Public Administration) 
Date of Graduation        : March 14, 2019 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were: 1. to study the management on the 
sustainable Thai Niyom Project of Wang Chan subdistrict  administrative organization, 
Sam Ngao district, Tak province, according to opinions of the people, 2. to compare the 
opinions of the people towards the management on the sustainable Thai Niyom of Wang 
Chan subdistrict administrative organization, Sam Ngao district, Tak province classified 
by personal factors, 3. to study the relationship between project management and the 
management on the sustainable Thai Niyom project of Wang Chan subdistrict 
administrative organization, Sam Ngao district, Tak province, and 4 . To present the 
management approach of sustainable Thai Niyom project of Wang Chan subdistrict 
administration organization, Sam Ngao district, Tak province.  

Research methodology was mixed methods research by using quantitative 
and qualitative researches. The quantitative research was survey research by using 
questionnaire with the reliability coefficient of 0.846. The sample consisted of 361 
people. The statistical analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, one-way analysis of variance, and Pearson’s correlation coefficient. The qualitative 
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was in-depth interviewing of 12 key informants and the data was analyzed by descriptiui 
content analysis. 

The Findings of research were as follows: 
1 .  The overall opinion of people to management on the Sustainable Thai 

Niyom Project of Wang Chan subdistrict administrative organization, Sam Ngao district, 

Tak province was at the high level ( x̅ = 3 . 51 ) .  When considering each aspect, it was 
found that opinion of people on every aspect were also at the high level; knowing of 

public administrative mechanisms (x̅= 3.59) , knowing of rights and duties (x̅= = 3.57) , 

knowing of thai popular democracy ( x̅ = 3.56,) , unity ( x̅= 3.53) , happy life ( x̅ = 3.52) , 

drug problem solving (x̅ = 3.49) , work of government mission, (x̅ = 3.48) , Thai people 

do not  leave each other (x̅= 3.47), knowing modern technology(x̅ = 3.44), and thai way 

of sufficiency (x̅ = 3.42) 
2 .  From the comparison of opinions of people on management on the 

Sustainable Thai Niyom Project of Wang Chan subdistrict administrative organization, 
Sam Ngao district, Tak province, classified by personal factors, it was found that people 
with different education, occupation and income had significantly different opinions on 
the management on the Sustainable Thai Niyom Project, at the level of 0.05. There fore 
accepting research hypotheses while people with different gender and age did not have 
significanu on the management on the Sustainable Thai Niyom Project, at the level of 
0.05 so it rejected the research hypothesis. 

3.  There was significantly positive relationship between opinions of people 
on project management and the management on the Sustainable Thai Niyom Project of 
Wang Chan subdistrict administrative organization, Sam Ngao district, Tak province,      (r 
= 0.867**) 

4 .  The guidelines for the implementation of the management on the 
Sustainable Thai Niyom Project should include a plan to visiting  the area to find out  
the problems of each community by providing the plans and projects according to the 
needs of people in the area by emphasis on the people’s participation to gather with 
the creation of job, career and income of the people, including the public relations for 
the important issues of the people. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือ
แสดงความขอบคุณไว้ ดังนี้ 

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

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์,  ผศ.ดร.
เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็น ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา,  ผ.ศ.ดร.อนุวัต 
กระสังข,์  ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ผศ.ว่าที ่พ.ต.ดร. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล ที่กรุณารับเป็นผู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการการสอบป้องกันสารนิพนธ์ คือ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมาง
กูร ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ  
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการและเลขานุการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ขอเจริญพรขอบคุณ นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือการศึกษาวิจัย 
และนายอุทิศ อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ ท่านผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และ
ประชาชนในพ้ืนทีต่ าบลวังจันทร์ทุกท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถาม  

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่าปุย ที่ท่านได้อุปการะและ
สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ ขอเจริญพรขอบคุณมารดาบิดาที่ให้อุปการะทั้งให้ก าเนิดและส่งเสียจน
เรียนจบส าเร็จการศึกษา  

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้อบรม 
สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

พระสมชาย ทนฺตกาโย (เพ็ชรแจ้ง) 
มีนาคม ๒๕๖๒ 



  (๖) 
 

 

สารบัญ 

      เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๘) 

สารบัญแผนภาพ (๑๑) 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ ๒๐ 
 ๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ๓๒ 
 ๒.๔ บริบทพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๖๑ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๔ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๖ 
     
    
    



  (๗) 
 

สารบัญ (ตอ่) 

 เร่ือง  หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๘๙ 
 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๑ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๕ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๖ 

   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ๔.๑ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 
๙๘ 

 ๔.๒  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๑๑๖ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

กับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
 

๑๕๕ 
 ๔.๔ แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบล

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

๑๕๙ 
 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๘ 
    

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๙๔ 
    

บรรณานุกรม  ๑๙๖ 
ภาคผนวก  ๒๐๗ 

   



  (๘) 
 

สารบัญ (ตอ่) 

 
 เร่ือง หน้า 

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 

 
๒๐๘  

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๒๑๔ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

๒๒๑ 
 
 

ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 

 
๒๒๓ 

 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๒๒๗ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๒๒๙ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๔๑ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๕๕ 

ประวัติผู้วิจัย  
 

๒๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (๙) 
 

สารบัญตาราง 

 ตารางที่  หน้า 
๒.๑ เกณฑ์อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล ๗๔ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชนชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

๙๐ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ โดยภาพรวม ๑๐๒ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ (CIPP) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านสภาวะแวดล้อม 
 

๑๐๓ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ (CIPP) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านปัจจัยน าเข้า 
 

๑๐๔ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการองค์การบริหารส่วน 

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ 
 

๑๐๕ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต 
 

๑๐๖ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านความสามัคคี 

 
 

๑๐๘ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๐๙ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

๑๑๐ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง   

 
 

๑๑๑ 
  

 

 



  (๑๐) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๑๒ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๑๓ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๑๔ 
๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๑๕ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

๑๑๖ 
๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๑๗ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ 

 
๑๑๙ 

๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามอายุ 

 
 

๑๒๐ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

๑๒๒ 
   



  (๑๑) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๒๑ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๑๒๓ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคคี 

 
 

๑๒๕ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๒๖ 
๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

๑๒๗ 
๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

 
 

๑๒๘ 
๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
 

๑๒๙ 
๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๓๐ 
๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๓๑ 
๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๓๓ 
   



  (๑๒) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๓๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

๑๓๔ 
๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๓๕ 
๔.๓๒ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๑๓๕ 
๔.๓๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคค ี

 
 

๑๓๘ 
๔.๓๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๓๙ 
๔.๓๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
 

๑๔๐ 
๔.๓๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่า งนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๔๑ 
๔.๓๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๔๒ 
๔.๓๘ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๔๓ 
 



  (๑๓) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางที่  หน้า 

๔.๓๙ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๔๔ 
๔.๔๐ 

 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามรายได้ 

 
 

๑๔๔ 
๔.๔๑ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคค ี

 
 

๑๔๕ 
๔.๔๒ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๔๔ 
๔.๔๓ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

๑๔๙ 
๔.๔๔ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

 
 

๑๕๐ 
๔.๔๕ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
 

๑๕๑ 
๔.๔๖ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๕๒ 
  

 
 

 



  (๑๔) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๔๗ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๕๓ 
๔.๔๘ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๕๔ 
๔.๔๙ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๕๕ 
๔.๕๐ 

 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
๑๕๖ 

๔.๕๑ 
 

ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการกับการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

 
 

๑๕๘ 
๔.๕๒ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (๑๕) 
 

แผนภาพที่ 

สารบัญแผนภาพ  
 

หน้า 

๒.๑ วงจรชีวิต โครงการ ๒๙ 
๒.๒ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ๗๓ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๗ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ๑๘๑ 

 



 

 
 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ค ำว่ำ  ไทยนิยม ดูจะเป็นค ำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ตั้งแต่

ต้นปีหลังแจกเมื่อปีที่ผ่ำนมำสังคมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับค ำว่ำ ประชำรัฐ ซึ่งต่อมำได้มีค ำสั่งส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ตั้งแต่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำร และมีแผนปูพรมลงพ้ืนที่หำกมองว่ำนี่คืออีก
หนึ่งควำมพยำยำมในกำรสร้ำงผลงำนเรียกควำมนิยมในช่วงปลำยเทอมรัฐบำลดูจะไม่ผิดนักแล้ว ไทย
นิยม ที่รัฐบำลผลิตขึ้นมำเป็นแบรนด์รอบใหม่นี้ คืออะไรกันแน่โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน เป็นกำรบูรณำ
กำรงำนของรัฐบำลและกระทรวง ทั้งงำนระดับนโยบำยงำนตำมภำรกิจและงำนเชิงพ้ืนที่ เป้ำหมำย
ส ำคัญ เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนและเป็นภำระกิจของประชำชนในพ้ืนที่  ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
แผนกำรปฏิรูปและปัญหำในเชิงพ้ืนที่ต้องแก้ไข โดยเป็นกำรต่อยอดขยำยผลจำก แนวคิดประชำรัฐและ
กำรมีส่วนร่วมเกิดเป็น ๓ ประสำน รำษฎร รัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหำและสร้ำงกำรพัฒนำได้ตรง
กับควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน๑ 

หลังจำกที่นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนของโครงกำรนี้ขึ้นมำ พร้อมทั้ง
ทุ่มงบเกือบแสนล้ำน เพ่ือหวังให้เป็นโรดแมปแมปส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล คสช. จึงท ำ
ให้คนสนใจโครงกำรนี้เป็นอย่ำงมำกโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนเป็นสิ่งที่ต่อยอดมำจำกแนวคิด โครงกำร
ประชำรัฐในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงยั่งยืนในทุกๆ  ด้ำน 
 ทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมถึงควำมมั่นคง๒ ซึ่งแนวคิดของไทยนิยมยั่งยืน จะเป็นกำรจัดสรรงบประมำณ
ลงไปในแต่ละพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียมตำมควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำใน

                                                           
๑ ส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่ กรมกำรปกครอง, คู่มือกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในพื้นที่ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท), ๒๗ 
มีนำคม ๒๕๖๑, หน้ำ ๑.  

๒ กระทรวงมหำดไทย , คู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ,                
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑, หน้ำ ๑. 



๒ 
 

ประเทศพร้อมกับให้ประชำชนตะหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำประเทศ และกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย๓  

กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร เพ่ือเพ่ิมรำยได้ต่อเดือนให้กับประชำชนอย่ำงยั่งยืน  
และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมกรอบหลักกำรด ำเนินกำร ๑๐ เรื่องอย่ำงมีแบบแผน สูตรกำร
สร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดโอกำสในกำรพัฒนำตนเองแผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน มีแผนกำรลงพ้ืนที่จ ำนวน ๔ ครั้ง เป็นเรื่องรำวของกำรน ำปัญหำของแต่ละ
ชุมชนมำวิเครำะห์และหำแนวทำงแก้ไข จัดท ำเป็นแผนงำน โครงกำรตำมหลักเกณฑ์ที่โครงกำร
ก ำหนด เน้นหลักกำรมีส่วนร่วม และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงแท้จริง  
ซึ่งก่อให้เกิดโครงกำรที่เกิดผลิตภำพ (Productivi) สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้ต่อ
เดือนให้กับประชำชนอย่ำงยั่งยืน เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกหรือเชื่อมโยงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

กำรผลิตเป็นหน้ำที่โดยตรงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคยมีผู้รู้เสนอให้ก ำหนด
เขตพ้ืนที่กำรเพำะปลูก โดยส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืชตำมศักยภำพของพ้ืนที่ แต่มีผู้คัดค้ำนว่ำไม่
สำมำรถจะท ำได้เพรำะหำกบังเอิญพืชบำงชนิดบำงช่วงเวลำเกิดมีรำคำดีเกษตรกรก็จะนิยมปลูกพืช
ชนิดนั้นกันเป็นจ ำนวนมำกมำยทั้งใน และนอกพ้ืนที่ส่งเสริมต้องเข้ำใจว่ำผลผลิตพืชกำรเกษตรขึ้นอยู่
กับสภำวะธรรมชำติหำกฝนฟ้ำอ ำนวยมีผลผลิตมำกรำคำจะตกต่ ำ และปีใดฝนฟ้ำไม่อ ำนวยเกิดภัย
พิบัติผลผลิตรำคำจะดีผิดกับสินค้ำอุตสำหกรรม ต่อมำยังคงเป็นกำรก ำจัดพืชที่เพำะปลูก 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีกำรตั้งกลุ่มคณะท ำงำนขึ้นมำใหม่ในชื่อคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยังยืน เพ่ือเข้ำไปท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศด้วย
กำรลงไปรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในแต่ละพ้ืนที่จริงๆ ว่ำต้องกำรอะไรและน ำข้อมูลที่ได้มำ
พัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้พ้นจำกควำมยำกจน ปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตร
ตกต่ ำ ต ำบลวังจันทร์  อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก พบว่ำ ประชำชนที่ท ำกำรเกษตร เช่น อ้อย มัน
ส ำปะหลัง ข้ำวโพด ฝรั่ง กล้วยไข่ มะละกอ ข้ำว นักวิชำกำรได้เสนอหลำยวิธีในกำรแก้ไขปัญหำรำคำ
พืชผลตกต่ ำ แต่ท ำกันจริงจังเฉพำะหน้ำและเฉพำะด้ำน โดยมุ่งเน้นกำรตลำดหรือด้ำนควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคไม่ได้วำงแผนด้ำนกำรผลิตอย่ำงจริงจังกำรผลิตเป็นหน้ำที่ โดยตรงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตรได้เคยมีผู้รู้เสนอให้ก ำหนดเขตพ้ืนที่เพำะปลูกโดยกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืช
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่แต่มีผู้คัดค้ำนว่ำไม่สำมำรถกระท ำได้เพรำะหำกบังคับ คือบำงอย่ำงบำง
ช่วงเวลำเกิดพืชผลทำงกำรเกษตรมีรำคำดีขึ้น และเกษตรกรจึงนิยมปลูกพืชชนิดนั้นอย่ำงมำกมำยทั้ง

                                                           
๓ โกวิทย์ พวงงำม, กำรปกครองท้องถิ่นไทยหลักกำรและมิติใหม่ในอนำคต , ปรับปรุงใหม่, พิมพ์

ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์วิญญูชน ๒๕๕๐), หน้ำ ๒๕๔. 



๓ 
 

ในและนอกพ้ืนที่ส่งเสริมต้องเข้ำใจว่ำผลผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรขึ้นอยู่กับสภำวะธรรมชำติฝนฟ้ำ
อ ำนวยมีผลผลิตมำกรำคำจะตกต่ ำ  

องค์กำรเกษตรและสถำบันเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ จะมีหน้ำที่ทั้งควบคุมก ำกับดูแล
ส่งเสริมกำรเพำะปลูกตลอดจนท ำหน้ำที่ด้ำนกำรตลำดประกันประชำพันธ์ถนนอีกด้วย ส ำหรับรัฐบำล
มีหน้ำที่ส่งเสริมกลไกทำงกำรตลำดทั้งใน และนอกประเทศรวมทั้งจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนองค์กำรเกษตรกร แต่ปัญหำที่ส ำคัญประเด็นสุดท้ำย ได้แก่ องค์กำรเกษตรและสถำบัน
เกษตรที่เข้มแข็งมีไม่มำก ตลอดจนเกษตรกรรำยย่อยอีกมำกมำยขำดกำรรวมตัวกันขึ้นข้อเสนอแนะ
เพ่ือแก้ไขปัญหำทั้งหมดจึงอยู่ที่ว่ำรัฐบำลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เกษตรกร
รวมตัวให้เข้มแข็งตั้งแต่ระดับรำกหญ้ำขึ้นไป ได้แก่ ระดับชุมชน  หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด และ
ระดับประเทศ กรมส่งเสริมกำรเกษตรนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขพืชผลทำงกำรเกษตร ต่อมำยังคงเป็นกำรก ำจัดพืชที่เพำะปลูก โดย
ออกมำตรกำรจูงใจทดแทนกันบังคับ โดยมีผลเฉพำะพ้ืนที่ส่งเสริมเท่ำนั้นนอกพ้ืนที่ดังกล่ำวรำชกำรจะ
ไม่รับผิดชอบเรื่องรำคำปัญหำที่ต้องแก้ไขประกำรต่อมำ มีพืชผลชนิดดังกล่ำวจำกพ้ืนที่ต่ำงๆ มีวิธีใน
กำรแก้ไขขั้นต้น ได้แก่ กำรก ำหนดพ้ืนที่เพำะปลูกและยังต้องก ำหนดเกษตรกร ในพ้ืนที่ปลูกอีกด้วย โดย
รัฐบำลจะต้องอำศัยองค์กำรเกษตรกร หรือสถำบันเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ รับผิดชอบ๔ 

ควำมส ำคัญของโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือพัฒนำใน ๒ ด้ำนหลักๆ ไปพร้อมๆกัน คือ 
ด้ำนเศรษฐกิจในกำรดูแลปัญหำปำกท้องควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น และด้ำนควำมมั่นคงของ
ประเทศ ๔ ที่ประชำชนจะได้รับประโยชน์จะอยู่ในแผนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับเม็ดเงินที่กระจำยสู่
ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดจำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรว่ำจะส่งผลถึง  ๙.๙๕ หมื่นล้ำนบำท มำจำกกำร
พัฒนำเศรษฐกิจหลักฐำนจ ำนวน ๓.๕ หมื่นล้ำนบำท และพัฒนำเชิงพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยวและกองทุน
หมู่บ้ำน จ ำนวน ๓.๔๕ หมื่นล้ำนบำท และกำรปฏิรูปโครงกำรผลิตภำคกำรเกษตร จ ำนวน ๓ หมื่น
ล้ำนบำท ซึ่งประชำชนที่จะได้รับประโยชน์จำกโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องศึกษำปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ เพรำะปีใดฝนฟ้ำไม่อ ำนวยเกิด
ภัยพิบัติผลผลิตน้อย และรำคำไม่ดีผิดกับสินค้ำอุตสำหกรรม ซึ่งสำมำรถควบคุมกำรผลิตได้ตลอดเวลำ 
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตรที่ตกต่ ำของประชำชนในกำรอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น โดยกำร
บริหำรตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ  จังหวัด
ตำก ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำดูเหมือนจะเป็นกำรเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรเพียงมิติด้ำนสังคมและ
เศรษฐกิจเท่ำนั้น  

                                                           
๔ ดิเรก ทองอร่ำม, กำรวิเครำะห์เพ่ือกำรผลิตพืช, เอกสำรประกอบกำรบรรยำยทำงวิชำกำรใน

กำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะกำรจัดกำรผลิตไม้ผลและผัก, (นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๕๖), หน้ำ 
๓๓.  



๔ 
 

 

 ๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ กำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 
อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก มีสภำพทั่วไปตำมควำมคิดเห็นของประชำชน เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๒ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรโครงกำรไทย
นิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก โดยจ ำแนกตำมปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

๑.๒.๓ กระบวนกำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก หรือไม ่อย่ำงไร 

๑.๒.๔ แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 
อ ำเภอสำมเงำควรเป็นอย่ำงไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษำกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 

อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก ตำมควำมคิดเห็นของประชำชน 
๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก โดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรโครงกำรกับกำรบริหำรโครงกำรไทย

นิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๓.๔ เพ่ือน ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ผู้วิจัยได้ท ำระดับกำรศึกษำวิจัยโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

วังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก ด ำเนินกำรครอบคลุมไว้ ๒ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนเศรษฐกิจ คือกำร
ดูแลปำกท้องและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ๒) ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ คือ ผลประโยชน์ที่
ประชำชนจะได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังนี้๕ 

                                                           
๕ กระทรวงมหำดไทย, คู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ตำมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน,            

๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑, หน้ำ ๑. 



๕ 
 

๑) แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมสำมัคคี หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ 
กำรส่งเสริมกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์และกำรท ำบุญในโอกำสต่ำงๆ 

๒. แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนคนไทยไม่ทิ้งกัน หมำยถึง กำรส่งเสริมประชำชนให้รู้จัก
เสียสละประโยชน์ต่อชุมชน มีส่วนร่วมกับประชำชนในกำรช่วยกันดูแลผู้สู่งอำยุและกระตุ้นให้
ประชำชนมีกำรพัฒนำอำชีพและภูมิปัญญำดั้งเดิมในชุมชน 

๓. แผนกำรด ำเนินงำนชุมชนอยู่ดีมีสุข หมำยถึง กำรปรึกษำหำรือ เพ่ือส่งเสริมกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนกำรส่งเสริมอำชีพ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนให้กับชุมชนและกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

๔. แผนกำรด ำเนินงำนวิถีไทยวิถีพอเพียง หมำยถึง มีกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชำชน
ทั่วไป ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. แผนกำรด ำเนินงำนรู้สิทธิ รู้หน้ำที่ หมำยถึง กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่ประชำชน
กำรชี้แจงสิทธิ์และหน้ำที่ของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยและกำรส่งเสริมให้ประชำชนไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งตำมกฎหมำย 

๖. แผนกำรด ำเนินงำนรู้กลไกกำรบริหำรรำชกำร หมำยถึง กลไกกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยระเบียบและข้อบังคับอย่ำงถูกต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดและกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

๗. แผนกำรด ำเนินงำนรู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนภำยใต้
กรอบของกฎหมำย ส่งเสริมให้ประชำชนมีค่ำนิยมในสิ่งที่ดีงำม 
 ๘. แผนกำรด ำเนินงำนรู้เท่ำทันเทคโนโลยี หมำยถึง กำรจัดหำสื่อนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรผลิตสื่อนวัตกรรมและกำรมีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งำนรำชกำร 

๙. แผนกำรด ำเนินงำนร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด หมำยถึง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดภำยในชุมชนกำรปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยำวชนในชุมชน  
และร่วมกับประชำชนท ำกำรสอดส่องดูแลยำเสพติดไม่ให้เข้ำมำท ำลำยประชำชนในชุมชน 

๑๐. แผนกำรด ำเนินงำนงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
หมำยถึง กำรชี้แจงข้อมูลโครงกำรไทยนิยมให้ประชำชนรับทรำบ เจ้ำหน้ำที่ มีอัธยำศัยที่ดี ต่อ
ประชำชนในกำรประสำนงำนโครงกำรไทยนิยมและมีควำมซื่อตรงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

คือ เพศ อำยุ ระดับระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือนต่อเดือนและกระบวนกำรบริหำร ได้แก่ 
 ๑. สภำวะแวดล้อม (C)  ๒.ปัจจัยน ำเข้ำ (I) ๓.  กระบวนกำร  (P) ๔. ผลผลิต (P) 



๖ 
 

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ กำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก มี ๑๐ ด้ำน คือ ๑. สัญญำประชำคมผูกใจ
ไทยเป็นหนึ่ง ๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง ๕. รู้สิทธิ รู้หน้ำที่ ๖. รู้กลไก
กำรบริหำรรำชกำร ๗. รู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม ๘. รู้เท่ำทันเทคโนโลยี ๙. ร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๑๐. งำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนๆ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑) ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ 

จังหวัดตำก ซึ่งมีจ ำนวน ๓,๖๗๓ คน๖ 
 ๒ ) ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้ วิ จั ยสัมภำษณ์ เชิ งลึก ( In depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน ๑๒ คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ในระดับกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ 

จังหวัดตำก 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ด ำเนินกำรวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ ๒๕๖๑  ถึงเดือน มีนำคม  พ.ศ ๒๕๖๒ 

รวมเป็นระยะเวลำ ๔ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
สมมติฐำนที่ ๑ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่ ๒ ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่ ๓ ประชำชนที่มรีะดับกำรศึกษำ มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทย

นิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่ ๔ ประชำชนที่มีอำชีพ มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่๕ ประชำชนที่มรีำยได้ต่อเดือนต่อเดือน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำร

ไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน  

                                                           
๖ ไทยต ำบลดอทคอม, ข้อมูลต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: 

http://www.thaitambon.com/tambon/630306, [๗ พฤษภำคม ๒๕๖๐]. 

http://www.thaitambon.com/tambon/630306


๗ 
 

สมมติฐำนที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำร
โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก  
 

 ๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ระดับกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์เฉพำะที่จ ำเป็น (keyword)  ผู้วิจัย

ต้องกำรให้ผู้อ่ำนเข้ำใจตรงกับผู้วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย ดังนี้ 
๑.๖.๑ กำรบริหำร หมำยถึง กำรด ำเนินงำนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบผลส ำเร็จ 

และมีประสิทธิภำพ โดยใช้หลักกำรและวิธีกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องท่ีด ำเนินกำรนั้น 
๑.๖.๒ โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน หมำยถึง โครงกำรของรัฐบำลที่มีนโยบำยให้ผู้บริหำร

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรจัดกำร และวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจของประชำชนในกำร
ท ำเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นได้ตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน 

 ๑) แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมสำมัคคี หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์
กำรส่งเสริมกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์และกำรท ำบุญในโอกำสต่ำงๆ 

 ๒) แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนคนไทยไม่ทิ้งกัน หมำยถึง กำรส่งเสริมประชำชนให้รู้จัก
เสียสละประโยชน์ต่อชุมชนมีส่วนร่วมกับประชำชนในกำรช่วยกันดูแลผู้สู่งอำยุและกระตุ้นให้
ประชำชนมีกำรพัฒนำอำชีพและภูมิปัญญำดั้งเดิมในชุมชน 

 ๓) แผนกำรด ำเนินงำนชุมชนอยู่ดีมีสุข หมำยถึง กำรปรึกษำหำรือเพ่ือส่งเสริมกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนกำรส่งเสริมอำชีพ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนให้กับชุมชนและกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

 ๔) แผนกำรด ำเนินงำนวิถีไทยวิถีพอเพียง หมำยถึง มีกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชำชน
ทั่วไป ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕) แผนกำรด ำเนินงำนรู้สิทธิ รู้หน้ำที่  หมำยถึง กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่
ประชำชนกำรชี้แจงสิทธิ์และหน้ำที่ของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยและกำรส่งเสริมให้
ประชำชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตำมกฎหมำย 

 ๖) แผนกำรด ำเนินงำนรู้กลไกกำรบริหำรรำชกำร หมำยถึง กลไกกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยระเบียบและข้อบังคับอย่ำงถูกต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดและกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 ๗) แผนกำรด ำเนินงำนรู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนภำยใต้
กรอบของกฎหมำย ส่งเสริมให้ประชำชนมีค่ำนิยมในสิ่งที่ดีงำม 



๘ 
 

  ๘) แผนกำรด ำเนินงำนรู้เท่ำทันเทคโนโลยี หมำยถึง กำรจัดหำสื่อนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรผลิตสื่อนวัตกรรมและกำรมีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้
งำนรำชกำร 

 ๙) แผนกำรด ำเนินงำนร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด หมำยถึง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดภำยในชุมชนกำรปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยำวชนในชุมชนและ
ร่วมกับประชำชนท ำกำรสอดส่องดูแลยำเสพติดไม่ให้เข้ำมำท ำลำยประชำชนในชุมชน 

 ๑๐) แผนกำรด ำเนินงำนงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
หมำยถึง กำรชี้แจงข้อมูลโครงกำรไทยนิยมให้ประชำชนรับทรำบ เจ้ำหน้ำที่มีอัธยำศัยที่ดีต่อประชำชน
ในกำรประสำนงำนโครงกำรไทยนิยมและมีควำมซื่อตรงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

๑.๖.๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอ
สำมเงำ จังหวัดตำก  

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท ำให้ทรำบถึงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

วังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๗.๒ ท ำให้ทรำบผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำร

โครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๗.๓ ท ำให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเกี่นวกับกระบวนกำรบริหำรกับกำร

บริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๗.๔ สำมำรถน ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 



 
 

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารทางจากแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การบริหารตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” โดยมีหัวข้อการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

๒.๑ ทฤษฎีการบริหาร      
๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ 
๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน      
๒.๔ ๒.๔ บริบทพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐ 
 

๒.๑ ทฤษฎีการบริหาร 
๒.๑.๑ ทฤษฎีการบริหาร      
การบริหารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีความจ าเป็นและน่าศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพิจารณาใน

ฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมแท้จริงแล้วบทบาทความส าคัญของการบริหารนั้น ควบคู่มากับอารย
ธรรมและการด ารงชีพของมนุษย์ทีเดียว เพราะเม่ือมนุษย์รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มมีหัวหน้าปกครอง
บังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันท า ตามลักษณะความรู้ความสามารถมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ระหว่างพวกและเผ่าเดียวกัน โดยมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
กลุ่มชนเหล่านั้น เมื่อกลุ่มสังคมขยายตัวเติบโตขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ก็เริ่มสร้างและวาง 
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขึ้น โดยเรียนรู้จากประสบการณ์และความเชื่อถือมีความมุ่งหวังที่จะ
ให้เกิดความส าเร็จเรียบร้อยขึ้นในองค์การและเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้น อาจสรุปถึงความ
เจริญเติบโตและความส าคัญของการบริหารได้ดังนี้คือ๑ 

๑) การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งช่วยให้
มนุษย์ด ารงชีพอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 

๒) จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่างๆ ต้องขยายงาน
ด้านบริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๓) การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ (Technology) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม ท าให้การบริหารเกิด       
การเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๔) การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญอันที่จะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
๕) การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของ

สังคมในอนาคต 
๖) การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในสังคม ฉะนั้น

ความส าเร็จของการบริหาร จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง 
(Political Socio-cultural Factor Environment) อยู่เป็นอันมาก 

๗) การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจ าต้อง
ค านึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆและการวินิจฉัยสั่งการนี้เองที่เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของ
นักบริหารและความเติบโตของการบริหาร 

                                                           
๑ เกื้อ วงศ์บุญสิน, ประชากรกับทฤษฎีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒. 



๑๑ 
 

๘) ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในส านักงานหรือในครอบครัวย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับ
การบริหารอยู่เสมอดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีพอย่างฉลาด 

๙) การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด ดังที่กล่าวกันว่า 
“การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน (Politics Andministrati 
Onare the two Sides of a Singlecoin) ฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับวิชาบริหารนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย๒ 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting Things Done Through 
Other People) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส า เร็จมี 
 ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า (POSDC) ดังนี้ คือ๓ 

๑) P คือ (Planning) หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

๒) O คือ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓) S คือ (Staffing) หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้ เกิดการ
ด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

๕) C คือ (Controlling) หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร  

หลักการในการบริหารจัดการขึ้นมา ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้๔ 

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า ให้คนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์และ  
ฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ      

                                                           
๒ สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยพัฒนาการพิมพ์ธนบุรี, ๒๕๑๘), หน้า ๑๑. 
๓ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๔ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน , (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๖๘. 



๑๒ 
 
แวปเบอร์ จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็น
ทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่า ค าสั่งสองค าสั่ง
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ค าสั่ง
สองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชาและท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่
แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 

 ๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) ๕ เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ า กัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning)และ
การจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงและจะท าให้
ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลงและองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชา             
โดยผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืนและรู้วิธีการใน การแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือ
การท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส า คัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

                                                           
๕ กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร, (กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๔. 



๑๓ 
 

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคลแต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์กชารอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
 ๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice)และ
ความยุติธรรม ( Impartiality)และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใน
องค์การ ซึ่งในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้น เป็นการจัดการที่ใช้หลักความ
เท่าเทียมกัน 

๘) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหา เพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ า เป็นที่ต้องให้การฝึกอบรม 
(Training)และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคนและทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน  

๙) ความคิดริเริ่ม๖ (Nitiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ       
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill)และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและ
ความต้องการของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application)และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 

                                                           

 ๖ กฤษ เพิ่มทันจิตต์ , การแสวงหาแนวทางการ บริหารภายใต้กระบวนทัศน์ วิ ถี พุทธ , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕. 



๑๔ 
 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย๗ 

 ๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได ้

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓) ผลประโยชน์ส่ วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ขององค์ การ 
(Subordination of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ      
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภคและความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ       
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์       
ที่ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท า ให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง 

 
 
 

                                                           

 ๗ พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓), 
หน้า ๑๘. 



๑๕ 
 

หลักการบริหารระบบราชการที่เรียกว่า๘ (POSDCoRB) (Model) มีรายละเอียดดังนี้ 
๑) การวางแผน (P – Planning) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้แผนที่ก าหนด
ขึ้นมีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

๒) การจัดองค์การ (O - Organizing) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการ โดยจัดแบ่ง
ตามความช านาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงานขนาดของ
การควบคุมและพิจารณาแบ่งสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบควบคู่กันไป 

๓) การจัดบุคคลเข้าท างาน (S - Staffing) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่
เพียงพอจะท าให้งานส าเร็จได ้

๔) การสั่งการหรืออ านวยการ (D - Directing) เป็นการก ากับดูแลสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคนและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๕) การประสานงาน (Co - Coordinating) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ ากว่าและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๖) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (R - Reporting)  เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๗) การงบประมาณ (B - Budgeting) เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่เสนอ 

การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ 
(Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ๙ 

๑) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ
ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

                                                           
๘ อ้างแล้ว, หน้า ๘๖. 
๙ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), 

หน้า ๔๗. 



๑๖ 
 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่ สุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒) ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท า งานที่ถูกวิธี
ด้วยและในการคัดเลือกคนงาน จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด 
ตรงตามงานที่จะให้ท า 

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

๔) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงานฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น กระบวนการบริหารงานตามแนวของเดมมิ่ง (Deming) คือ แบบ 
(PDCA) ดังนี้๑๐ 

(๑) การวางแผน (Plan - P) 
(๒) การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
(๓) การตรวจสอบ (Check - C) 
(๔) การปฏิบัติ (Action - A) 

 กระบวนการบริหารทั้ง ๔ ขั้นตอน จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดซึ่งเขียนได้ว่า 
(Plan – Do – Check - Action) (PDCA) ซึ่ ง เป็ น เสมื อนวงจร อันหนึ่ ง เ รี ยกว่ า  ว งจ ร เดมมิ่ ง 
(Thedeming Cycle) วงจรหรือวงล้อ (PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตาม
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย โดยวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA เป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช้
ได้เป็นอย่างดีในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพจากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่างๆ 
ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้
เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้อง
รับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้
ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่ม ให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ 
 

                                                           
๑๐ พระสมรส ธมฺมรโส (ขวัญหอม). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑. 



๑๗ 
 

พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์และจุดมุ่งหมายของมนุษย์ จาก
แนวเดิม ซึ่งเป็นความคิดตามหลักศาสนาพราหมณ์และลัทธิอ่ืนๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การยึดมั่น
ในตัวตน (อัตตา) ท าให้เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคม ท าให้คนเราคิดถึงตัวเองมากกว่าสังคมส่วนการละ
ตัวตน จะท าให้คนเรามีความส านึกต่อสังคมได้มากขึ้น การละตัวตนจะต้องอาศัยการจัดระบบสังคม
เสียใหม่ แต่การเสนอให้เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผู้ปกครอง ซึ่งรักษาอ านาจของตน เนื่องจาก
ตนมีฐานะที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงได้เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของ
การบริหารที่มาตั้งแตส่มัยพุทธกาล๑๑ ดังนี้ 

๑) ในการบัญญัติพระวินัย มีการบัญญัติพระวินัย เพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติของพระภิกษุ แต่พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใช้สงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ
อย่างที่รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไม่ จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยก็ 
เพ่ือให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดีพ้นจากมลทินและกิเลสต่างๆ ท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเป็น
เครื่องส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ดังข้อความว่า“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ
สิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพ่ือความดีแห่งสงฆ์๑ เพ่ือความ
ส าราญแห่งสงฆ์๑ เพ่ือข่มผู้เก้อยาก ๑ เพ่ืออยู่ส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพ่ือป้องกันอาสวะ
อันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพ่ือก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพ่ือถือตามพระวินัย ๑” 

๒) ในด้านการบริหารพระวินัยในสมัย เมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรง
บริหารพระศาสนาด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกที่ส าคัญ เช่น พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลล า
นะ ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความจ าเป็น ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้นและมีผู้ขอเข้าอุปสมบทใน
พุทธศาสนามากขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวช
เปล่งวาจาถึง พระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเม่ือภิกษุเพ่ิมขึ้นอีก ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์
ในการท ากิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนา เช่น การใบรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การก าหนดเขต
สีมา การระงับอธิกรณ์เป็นต้น ซึ่งเทา่กับมอบให้สงฆ์เป็นผู้บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ได้ทรง
ก าหนดไว้นั่นเอง ส่วนการบริหารคณะสงฆ์ในรูปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคมนั้นไม่บัญญัติในพระวินัย 
แตก่็ไมไ่ดข้ัดพระวินัยเป็นต้น๑๒ 

 

                                                           
๑๑ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔๒. 
๑๒ องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๑๐. 



๑๘ 
 

๓) ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่างคล้าย
กับสถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไว้เป็นบรรทัดฐานแห่งการกระท าของ
บุคคลในสังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระท า หรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษต่์อความสงบสุขของสังคม
ฝ่ายอาณาจักมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจักรมีวินัยเป็นหลัก ทั้งฝ่ายอาณาจักร
และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แต่ลักษณะการ
ลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่าง
ของบรรพชิต เช่นความผิดทางเพศ ส าหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด เป็นต้น นอกจากนี้ภารกิจ
ส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ๑๓ คือ 

๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนด โครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือ
ปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น กอ่นลงมือปฏิบัติการ 

๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปแบบโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร    
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงาน          
การบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรมและ       
การพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงานและการ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดีและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์
และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อย
หรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อน
หรือขัดแย้งกัน สามารท างานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา หรือยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งบนและล้าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก้การประสานงานอ่ืนจะ
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญไปในตัวด้วย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณการเงิน
วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จา่ยเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 

                                                           
๑๓ ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

๒๕๓๙), หน้า ๒๔. 



๑๙ 
 

กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการ๑๔คือ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ

ล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective)            
การพัฒนากลวิธี (Develop Strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องตอ้งกันในการด าเนินงาน 

๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างาน เพ่ือให้งานต่างๆ
สามารถด าเนินไป โดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
ตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

๔) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ไดว้่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

๕) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นไปดว้ยดี 

๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการด าเนินการ
เป็นไปด้วยดีและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้นและด าเนินการ
แก้ไขเม่ือเกิดปญัหาขึ้น 

๗) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

๘) การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความ
เขา้ใจ เพ่ือที่จะให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

๙) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก้
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งใหป้ระชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการายงาน จะหมายถึงวิธีการ
ของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชาผู้รว่มงาน 
ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

                                                           
๑๔ พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม , 

๒๕๔๒), หน ้า ๖๔. 



๒๐ 
 

๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึง
ระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการ
ควบคุมงาน อีกท้ังกระบวนการบริหาร๑๕ 

สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น
กระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ทั้งที่ เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
เพ่ือให้บุคคลต่างๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับขั้นตอน เป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

๒.๒.๑ ความหมายการบริหารโครงการ 
 การบริหารโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องท าให้เกิดขึ้นภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์ 
ที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ต้นทุน๑๖ เวลา ที่จ ากัดเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการที่ผู้บริหารต้อง
เลือกแนวคิด ทฤษฎีการบริหารที่เหมาะสม น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้อองค์กร ซึ่ง
กระบวนการ บริหารโครงการเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะเป็นเทคนิคเชิงบูรณาการที่
สามารถพัฒนา สถานศึกษาหรือองค์กรด์ทั้งระบบการบริหารโครงการจึงมีความส าคัญและมี
ความหมายแตกต่าง กันไปตามทัศนะของนักวิชาการและนักบริหารโครงการ ดังเช่น 
 บริหารโครงการ (Project Management) ว่า เป็นชุดของหลักการ วิธีการ เทคนิค ที่ 
คนใช้ในการวางแผนการจัดองค์กรชี้แนะและควบคุมเวลาคุณภาพของงาน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากร 
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นกระบวนการทบทวนการวางแผน กระบวนการแก้ปัญหาในงานที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการตามวิธีปกติได้ส าเร็จ ส่วน Morrisและ Hough ณรงค์ นันทวรรธนะและมยุรี อนุมานราช
ธน อธิบายว่า การบริหารโครงการ๑๗ เป็น กระบวนการในการด าเนินกิจกรรม ด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่
แตกต่างจากการบริหารงานประจ า การบริหารทั่วไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ภายใต้
                                                           

๑๕ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
 ๑๖ สุพจน์ โกสิยะจินดา, การบริหารโครงการในระบบงานไอที , (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น                          
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒) หน้า ๒. 
 ๑๗ Morris, P.W.G.. The Management of Project, (London: Thomas Telford Services 
Ltd Van Nostrand Reinhold, 1994), P.7 



๒๑ 
 
กรอบของงบประมาณและเวลา วัตถุประสงค์ที่ก าหนดอาจจะเป้นผลได้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือลักษณะเชิงคุณภาพหรือมีทั้งสองอย่าง แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทวีป ศิริรัศมีและวิสูตร จิระด าเกิง ที่ได้กล่าวว่า การบริหารโครงการเป็นการจัดการใช้
ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความร่วมมือของทีมงาน เงินทุน เครื่องมือ 
เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิคและเวลาจะเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้การด าเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ความรู้การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการจึงเป็น
การประยุกต์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือและเทคนิคเข้ากับกิจกรรมของโครงการเพื่อให้งานออกมาตรงกับ
ความต้องการ ของโครงการ ที่ส าคัญผู้จัดการโครงการต้องอ านวยความสะดวกให้กระบวนการทั้งหมด
สามารถ ท างานให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วน 
Meredithและ Mantelและ สุพจน์ โกวิทยา ได้เห็นพ้อง ต้องกันว่า การบริหารโครงการ เป็น วิธีการ 
เทคนิคและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการวางแผน โครงการ การจัดองค์การ การปฏิบัติตามโครงการและ
การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารโครงการที่ดีจะ
เป็นเครื่องมือช่วยเหน็เกิด การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 ดังนั้นจากค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารโครงการเป็นการบูรณาการหลักการ 
จัดการ การประยุกต์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการ ที่ใช้ในการวางแผน การจัด องค์การ 
การปฏิบัติตามโครงการและควบคุมคุณภาพของงาน โดยการสร้างประสิทธิภาพของการ วางแผน 
ตารางเวลา ทรัพยากร การตัดสินใจ การควบคุมและการทบทวนการวางแผนให้เข้ากับ  กิจกรรมของ
โครงการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดกิจกรรม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและกรอบในการ
บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการบริหารให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ สูงสุด งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๒.๒.๒ ความสําคัญของการบริหารโครงการ  
 การปรับปรุงคุณภาพทุกอย่างเกิดขึ้นที่การด าเนินงานระดับ โครงการของแต่ละโครงการ
เท่านั้น ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้นการบริหารโครงการมีความส าคัญ ทั้งในระดับบุคคล ระดับ
องค์การและระดับสังคม เพราะการบริหารโครงการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  มากที่สุดที่ใช้ใน
การบริหารกิจกรรมที่มีความซับซ้อนและบูรณาการหลักการ จัดการเพ่ือก าหนดกิจกรรมและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องการบริหารจัดการ เป็นอย่างด๑ี๘ ซึ่งสอดคล่องกับแนวคิดของ 

                                                           

 ๑๘ มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารโครงการ Project Management, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๕๑). 



๒๒ 
 
บรูช แอน ดี ที่ได้ให้ ความส าคัญกับการบริหารโครงการว่าเป็นวิธีการท างานที่จะเป็ดโอกาสให้ได้ใช้
อุปกรณ์และเทคนิค การบริหารอย่างมีคุณค่าช่วยประหยัดและเพ่ิมโอกาสจะเกิดผลส าเร็จในงานได้
สูงขึ้น๑๙ นอกจากนี้ ทวีป ศิริรัศมีและสุพาดา สิริกุตตาและคณะได้น าเสนอความส าคัญของการ 
บริหารโครงการ ไว้น่าสนใจ ๔ ประเด็น๒๐ คือ 
 ๑) ท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ต่างๆ ของการปฏิบัติงาน (Objectives and 
Function) ซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนในการจัดล าดับงาน  
 ๒) ท าให้เกิดการประสาน (Coordination) อย่างต่อเนื่อง  
 ๓) ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency in Utilization of 
Resources) ในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการ  
 ๔) ท าให้เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Output and Effectiveness) ตาม
เป้าหมายการท างานจนสามารถสะท้อนผลย่อนกลับเพื่อแก้ไขปรับปรุงผลงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากที่กล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การบริหารโครงการมีความส าคัญกับทุกองค์กร  เพราะ 
การบริหารโครงการเป็นกระบวนการที่ช่วยท าให้บุคลากรและสมาชิกของโครงการเข้าใจถึง  
วัตถุประสงค์กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานสามารถสื่อสารประสานกันได้ส่งผลให้ความสามารถ 
ในการใช้ทรัพยากรงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ การบริหาร  
โครงการที่ดีต้องมีหลักการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ   
 ๒.๒.๓ หลักการบริหารโครงการ  
 หลักการ คือ สาระส าคัญที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติซึ่ง ณรงค์ นันทวรรธนะ (๒๕๔๗) กล่าว
ว่า หลักการบริหารโครงการต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ นโยบายและวัตถุประสงค์ เน้นตอบสนอง ความ
ต้องการของส่วนรวม มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือความสมบูรณืคุณภาพ  ของงานได้
อย่างต่อเนื่อง โดยการน าแนวทางระบบ (System Approach) มาเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน เพราะ ระบบ
แต่ละระบบของโครงการเป็นการรวบรวมคน เครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีด าเนินการ เงินทุน  ข้อมูลและสิ่ง
อ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการหนึ่งๆ อาจ ประกอบด้วยระบบ
ย่อยๆ จ านวนมากมายที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุผล แนวทางระบบจะช่วยให้ โครงการพัฒนาไปอย่าง
มาก ด้วยเหตุผล ๔ ประการ คือ๒๑  
 ๑) แนวทางระบบเน้นการมองภาพโดยรวมท าให้การบริหารโครงการต้องค านึงถึง  
ความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกัน  
                                                           

 ๑๙ Juran, J. M., Juan on Leadership for Quality, (New York: Macmillan, 1989). 
 ๒๐ ทวีป ศิริรัศมี, การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนนุ
การวิจัย, ๒๕๔๔) หน้า ๗๗. 
 ๒๑ ณรงค์ นันทวรรธนะ, การบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗ 



๒๓ 
 
 ๒) การด าเนินงานโครงการต้องมีการวางแนวทางไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ  ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การก าหนดและจัดการระบบย่อยต่างๆและการเชื่อมโยงระบบย่อย นั้นๆ 
เนื่องจากโครงการอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 ๓) แนวทางระบบท าให้โครงการต้องมีการควบคุมตลอดเวลา โดยระบบต้องจัดท า 
ข้อมูลป้อนกลับ การพัฒนาข้อมูลและการควบคมุกิจกรรมหรืองานโครงการหลายระดับ  
 ๔) แนวทางระบบท าให้มีการน าเทคนิคระบบต่างๆ มาใช้อย่างกว้างขวาง  ได้แก่ การ
วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โครงสร้างการแยกแยะงาน (Work Breakdown Structure: 
WBS)และตัวแบบเลียนของจริง (Simulation Models) ๒๒ 
 ดังนั้น แนวทางระบบ จึงเป็นศาสตร์การบริหารโครงการ เป็นการแก้ปัญหาใดๆ ที่เปลี่ยน
จากการแก้ปัญหาจากแต่ละบุคคลไปเป็นแบบทีมที่ต้องค านึงถึง การใช้ทรัพยากร (Resources) ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและ ประหยัดต้นทุน (Cost) เวลา (Times) การปฏิบัติงาน 
(Performance) เทคโนโลยี (Technology) สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย๒๓

และผู้บริหารโครงการต้องมีทักษะในการ จัดสรรเวลา โดยค านึงถึงความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน 
ภายใต้ต้นทุนที่ก าหนด ในส่วนของ กระบวนการปฏิบัติงานต้องก าหนดกระบวนการปฏิบัติโครงการ
เพ่ือให้งานบรรลุจุดหมาย โดยใช้ เทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ ความรู้เครื่องมือ กิจกรรมปัจจัยน าเข้า (Input) 
เพ่ือแปรสภาพ (Transformation) ออกมาเป็นผลผลิต (Output) มาช่วยในกระบวนการปฏิบัติ อันจะ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือผู้มารับบริการ           
 ส าหรับการบริหารโครงการภาครัฐแบบใหม่ในศตวรรษที่  ๒๑ จะต้องมีความส าเร็จ      
ใน ๓ มติ คือ มติที่ ๑ โครงการต้องส าเร็จ บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดด้านผลผลิตในแง่ของปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจ มติที่ ๒ โครงการที่ส าเร็จอย่างแท้จริงต้องเป็น โครงการที่
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อโครงการหรือนโยบายอ่ืน ๆ โครงการต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาความ  เชื่อถือได้ใน
ผลของโครงการและไม่มีปัญหาด้านมาตรการของโครงการที่น าไปใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติ ไม่มี
เป็นหาทางด้านมนุษยธรรมและศีลธรรมและมติที่๓ ผลรวมความส าเร็จของ โครงการจะต้องส่งผลต้อ
การพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนา๒๔ ซึ่งสอดคล่องกับแนวคิดของ สุพจน์ โกวิทยาที่ได้อธิบายเพ่ิมเติม

                                                           

 ๒๒ สุพาดา ศิริกุตตาและคณะ, การวางแผนและการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: Diamond in 
Business world, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 
 ๒๓ มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารโครงการ Project Management, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒. 
 ๒๔ วรเดช จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค, การบริหารโครงการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย สหายบล๊อคและการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๖๙. 



๒๔ 
 
เกี่ยวกับการ บริหารโครงการภาครัฐในศตวรรษที่ ๒๑ ว่า ต้องค านึงถึงหลักการบริหารโครงการ ๗ 
ประการ คือ  
 ๑) ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลักการ ใช้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนและตรวจสอบโดยประชาชน  
 ๒) ยึดถือผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จะต้องบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดด้านผลผลิตทั้งใน แง่
ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนและตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ๓) ยึดหลักการบริหารแบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความประหยัด
และมีมาตรฐานระดับสูงเทียบเท่าระดับสากล  
 ๔) การยึดถือหลักประชาธิปไตย  
 ๕) บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการกระจายอ านาจ  
 ๖) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  
 ๗) เน้นการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส  
 กล่าวโดยสรุป หลักการบริหารโครงการเป็นการท างานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ นโยบาย
และวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวมโดยการสร้างระบบย่อยหลาย ๆ ระบบบน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความเร่งด่วนของงาน ระบบทุกระบบสามารถ  ยืดหยุ่น 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพ่ือท าให้งานมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล อันจะ ส่งผลให้ ประหยัด
ทรัพยากร (Resources)และสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่าง มีประสิทธิภาพ ประหยัด
ต้นทุน (Cost) เวลา (Times) การปฏิบัติงาน (Performance) เทคโนโลยี (Technology) งานมีคุณภาพ 
(Quality) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานภายใต้ความร่วมมือของ ทุกฝ่ายและตอบสนองความต้องการ
ของส่วนรวม  
 ๒.๒.๔ ระดับของการบริหารโครงการ  
 การบริหารโครงการ เป็นวิธีการที่ถูกก าหนดขึ้นในองค์การเพ่ือที่จะแปลง เจตนารมณ์ใน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Intent) ของผู้บริหารระดับสูง ให้กลายเป็นกลวิธี (Tactics) ที่จะน าไปสู่การ
จัดการในระดับปฏิบัติการอย่างได้ผล๒๕ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและ ช่วยตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ประการ คือ๒๖  
 ๑. ประโยชน์ต่อองค์การ ในกรณีที่งานขององค์การมีลักษณะสลับซับซ้อน  

                                                           

 ๒๕ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการแนวคิดและแนวทางในการสร้างความสําเร็จ, พิมพ์ครั้งที ่๖, 
(กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗). 
 ๒๖ มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารโครงการ Project Management, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๕๑). 



๒๕ 
 
 ๒. ประโยชน์ต่อบุคคล ผู้บริหารที่มีความรู้ด้านเทคนิคการบริหารโครงการจะมี ความรู้
มีทักษะการจัดการ เพราะมีความเข้าใจในสภาพการณ์ บุคคลและมีความสามารถตัดสินใจและมี
อ านาจเหนือบุคคลอ่ืนได้ เพราะเข้าใจในการบริหารคน  
 ๓. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการ การติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันจะ 
ท าให้ผู้บริหารโครงการสามารถเข้าถึงฝ่ายต่างๆ โดยตรงและผู้รับบริการมีโอกาสเสนอความ คิดเห็น
ได้รับประโยชน์ตรงความต้องการจนเกิดความพึงพอใจจากโครงการ  
 การบริหารโครงการที่ดี ต้องมีการเชื่อมโยงระบบและขั้นตอนการด าเนินโครงการ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ซึ่ง (Morris Turner) ได้แบ่งระดับการบริหารโครงการออกเป็น 
๓ ระดับท่ีคล้ายกัน สรุปได้ดังนี้  
 ๑. การบริหารระดับ ๑ เป็นระดับบูรณาการ ( Integrative Level) หรือการบริหาร 
พ้ืนฐาน เป็นการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับสังคมภายนอกและสภาพแวดล้อมโครงการจะท า
หน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน เงื่อนไขด้านเวลา คุณภาพ ต้นทุน วิธีด าเนินการ  
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งที่โครงการต้องการ เป็นการนิยามโครงการ โดยจะให้ 
ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นความคาดหวังที่ให้เกิดขึ้นเมื่อมีการด าเนินโครงการ  จน
เสร็จสิ้น การด าเนินงานโครงการจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านใดดานหนึ่งใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ขอบเขต ด้านองค์การ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุนและด้านเวลา  อาจเกิดวัตถุประสงค์ ด้านที่ ๖ 
เนื่องจากการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์แต่ละด้านอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น การบริหารโครงการ
สามารถเน้นวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เพ่ือบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimum 
Outcome) หรือหลายด้านพร้อมกันก็สามารถท าได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือก วิธีการควบคุมด้วยเวลา 
เพราะเวลาสามารถควบคุมได้ด้วยระบบหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  เช่นการใช้โครงข่าย
(Network) การใช้แผนภูมิหรือตารางก ากับเวลา   
 ๒. การบริหารระดับ ๒ ระดับกลยุทธ์หรือระดับบริหาร (Strategic or Administrative 
Level) หรือ การบริหารระดับการบริหารพ้ืนฐาน (Fundamental Levels) เป็นการบริหารจัดการ 
โครงการ โดยบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร ๓ ระดับ คือ การบริหารระดับ ๑ มีบทบาท 
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การและโครงการ การบริหารระดับ ๒ มีบทบาทในการประสาน 
กิจกรรมของโครงการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้โครงการสามารถด าเนินการได้และ
การบริหารระดับ  
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๓. รับผิดชอบด้านการก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือให้คุณภาพของงาน เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับบริหารทั้ง ๓ ระดับจะร่วมกันรับผิดชอบโครงการ๒๗ โดยการประสาน
หน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการท างาน ร่วมรับผิดชอบจัดการวัตถุประสงค์ของ โครงการทั้ง ๓ ด้าน คือ  
 ๓.๑ การจัดการด้านขอบเขต เริ่มจากการบริหารระดับ ๑ จะท าหน้าที่ก าหนดวิธีการ          
น าโครงการไปปฏิบัติและจัดสรรปัจจัยการบริหารระดับ ๒ ก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ท าให้วัตถุประสงค์         
ของโครงการบรรลุผลและระดับ ๓ ท าหน้าที่ก าหนดแผนยุทธวิธีเพ่ือท าให้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน 
ประสบผลส าเร็จ เช่นการก าหนดเป้าหมาย ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผลลัพธ์สุดท้ายของงานแต่ ละ
กลุ่มงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละกลุ่ม งบประมาณ แผนงานโครงการ  เพ่ือ
เป็นกรอบส าหรับวางแผน กลยุทธ์ ทางด้านการบริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารกลยุทธ์ ได้แก่แผน
หลักไมล์หรือแผนระยะสั้น (Milestone) แผนภูมิความรับผิดชอบและการจัดเตรียมออกแบบระบบ 
(System Design) ของสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งแนวทางในการก าหนดแก้ไขปัญหา 
 ๓.๒ การจัดการด้านองค์การ โครงการเกิดขึ้นได้เพราะมีองค์การ  ดังนั้น การบริหาร
ระดับ ๑ จึงท าหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบองค์การโครงการโดยค านึงถึง ความ  สอดคล้องของ
กิจกรรมโครงการ กับสภาพแวดล้อมโครงการ การบริหารระดับ ๒ แปลงวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ให้เป็นแผนกลยุทธ์ของโครงการและการบริหารระดับ ๓ น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยจัดท า แผนยุทธวิธี 
การบริหารดังกล่าวจะใช้การด าเนินงานโดยใช้โครงสรางการแยกแยะองค์การ  (Organization 
Breakdown Structure: OBS)และแผนภูมิความรับผิดชอบ (Responsibility Chart)   
 ๓.๓ การจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและเวลา การบริหารทั้ง ๓ ระดับ จะร่วม 
รับผิดชอบและด าเนินการพร้อมกัน โดยระดับ ๑ เน้นคุณภาพ เป็นการจัดการด้านประกันคุณภาพ 
ควบคุมคุณภาพและทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ ระดับ ๒ เน้นต้นทุน จะควบคุมด าเนินการโดยใช้  
เครื่องมือ โครงสร้างการแยกแยะต้นทุนและการควบคุมต้นทุนและระดับ ๓ เน้นเวลา จะใช้ โครงข่าย
และแผนภูมิแท่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  
 ๔. การบริหารระดับ ๓ ระดับยุทธวิธี  ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร 
(Management Process) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการกระบวนการบริหารที่น ามาใช้ต้อง  
สอดคล้องกับโครงการ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารมีอยู่ ๒ แนว คือ 
 ๔.๑ วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle) แนวคิดนี้ มี
ความเชื่อว่า โครงการเป็นกิจกรรมชั่วคราวมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จะพัฒนาไปตามข้ันตอนต่าง ๆ มี
กระบวนการบริหารจะถูกก าหนดตามความเหมาะสมของงานและโครงการ อาจแตกต่างกันตาม  

                                                           

 ๒๗ Morris, P.W.G., & Hough, G.H. The anatomy of major projects, (London: John Wiley 
andSons, 1988) P.18. 
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แนวคิดของนักบริหารโครงการหรือผู้บริหารโครงการ เช่นขั้นริเริ่ม ขั้นเจริญเติบโต ขั้นสุกงอม จนถึง
ขั้นสลายตัวหรือปัดโครงการ๒๘  
 ๔.๒ วงจรการแก้ปัญหา (Problem-solving Process) เชื่อว่าวัตถุประสงค์ โครงการ
เกี่ยวข้องกับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จึงน ากระบวนการบริหารโครงการมาแก้ไข้ญหานั้นๆ  กระบวนการ
บริหารประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นจัดองค์การ ขั้นน าไปปฏิบัติและ ขั้นควบคุม การ
บริหารจัดการโครงการระดับ ๓ ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร (Management 
Process) จะเริ่มตั้งแต่การก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินงาน เพ่ือที่จะบรรลุ เป้าหมายแต่ละด้าน ประเภท
ของทรัพยากรส าหรับกิจกรรมต่างๆ ก าหนดความรับผิดชอบและ มอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน การ
เปลี่ยนแปลงกิจรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถท าได้ภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ในระดับกลยุ ทธ์ 
การบริหารงานอาจใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ก าหนดการของกิจกรรม (Activity Schedule)และแผนภูมิ
ความรับผิดชอบ โครงข่ายรายการของสิ่งอ านวย ความสะดวก (Detail Design of the Facility) เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับทีมงานโครงการในการ ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 การบริหารโครงการทั้ง ๓ ระดับช่วยให้โครงการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งใน
แนวนอนและแนวตั้ง การประสานในแนวตั้งจะเป็นการประสานที่กลุ่มทีมงานที่รับผิดชอบงาน  ในแต่
ละด้านท างานประสานและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนการประสานกันในแนวนอน การบริหารทั้ง ๓ 
ระดับ จะสร้างความสอดคล้องกัน เริ่มจากการบริหารระดับสูงจะก าหนดรูปแบบ การบริหารโครงการ
ให้สอดรับเข้ากับสภาพแวดล้อมโครงการ การบริหารระดับล่างเตรียมและ  ๕๖ จัดท าโครงการ 
เครื่ องมือและใช้ เทคนิ คต่ า งๆ ในการน า โครงการ ไปสู่ การปฏิบั ติ ให้ประสบผลส า เ ร็ จ 
การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านขอบเขต องค์การ คุณภาพ ต้นทุนและเวลา ซึ่งเป็น  
การจัดการผ่านโครงสร้างการบริหารทั้ง ๓ ระดับ เรียกการบริหารโครงการในลักษณะนี้ว่าแนวทาง 
โครงสราง (Structured approach) ซ่ึงแนวทางวิธีนี้ใช้เทคนิคการบริหารที่เรียกว่าวิธีสายทางวิกฤติ  
(Critical Path Method: CPM) หรือเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation 
and Review Technique: PERT) วิธีการก าหนดรายละเอียดราคา (Cost Specification: SPEC)และ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) มาช่วยกันด าเนินการใน            
การบริหารโครงการ  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าระดับของการบริหารโครงการ มี ๓ ระดับ คือ  
 ระดับ ๑ ระดับบูรณาการ (Integrative Level) หรือการบริหารพ้ืนฐาน เป็นการท า
หน้าที่ในการก าหนด วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานด้านเวลา ต้นทุนผลประโยชน์วิธีด าเนินการ 
ทรัพยากรและปัจจัย การบริหาร  

                                                           

 ๒๘ เรื่องเดียวกัน 
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 ระดับ ๒ ระดับกลยุทธ์ ระดับบริหาร(Strategic or Administrative Level) หรือ การ
บริหารระดับการบริหารพ้ืนฐาน (Fundamental Levels) เป็นการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ การ
ริเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการและ  
 ระดับ ๓ ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร (Management 
Process) เป็นการก าหนดกิจกรรมการด าเนินโครงการให้มี ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนสามารถปฏิบัติ
ได้จนบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
 ๒.๒.๕ ขั้นตอนการบริหารโครงการหรือวงจรชีวิตโครงการ  
 โครงการเกิดขึ้นจากปัญหาและโอกาสในการด าเนินงาน โครงการแต่ละโครงการทั้ง
โครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะด าเนินงานไปตามระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ การที่
โครงการมีระยะเวลาด าเนินการ แสดงว่าโครงการมีชีวิตหรือมีวงจรชีวิต (Project Life Cycle) ดังนั้น
วงจรชีวิตของโครงการจึงเป็นชุดของขั้นตอนการด าเนินโครงการโดยแต่ละขั้นตอนจะก าหนดงานที่
ต้องท าเมื่อไหร่ ใครเป็นคนท าอย่างไร สิ ่งที่ได้จากงานคืออะไร (Deliverables) การควบคุมและ
อนุมัติงานโครงการจะท าอย่างไร ผลผลิตของงานคืออะไร ส าหรับวงจรชีวิตโครงการนั้นได้มีนัก
บริหารโครงการได้พยายามอธิบายและได้ก าหนดวงจรชีวิตหรือขั้นตอนการบริหารของโครงการ  
แตกต่างกันตามลักษณะของงานและโครงการ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด๒๙ ซึ่งได้สรุปวงจรชีวิตโครงการ 
แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) ระยะที่ ๒ การน าโครงการ 
ไปปฏิบัติ (Implementation Phase)และระยะที่ ๓ การปัดโครงการ (Divestment Phase) วงจร
ชีวิต โครงการดังกล่าวดังภาพประกอบ ๔ ภาพ๓๐ 

                                                           

 ๒๙ สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์, บริหารโครงการ Project Management, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด ยูเคช่ัน, 
๒๕๔๔), หน้า ๓๔. 
 ๓๐ บรูช แอนดี, เคล็ดลับดีๆ วิธีการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: เนช่ันบุ๊คส์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒. 
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 แผนภาพที่ ๒.๑ วงจรชีวิต โครงการ 
 ประกอบ ๔ วงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle)  
 ระยะที่ ๑ การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) เป็นช่วงแรกของการเริ่มด าเนิน โครงการ 
เป็นการยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นและต้องหาทางแก้ไขปัญหาการริเริ่มโครงการที่ดีเริ่มจาก  
 การมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสม ผู้บริหารโครงการต้องเรียนรู้และเข้าใจ ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับปปัญหาตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 
ข้อเท็จจริง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันน าไปสู่การก าหนดและจัดตั้ง 
โครงการ การก าหนดจัดตั้งโครงการ (Defining the Project) ผู้ริเริ่มโครงการต้องท าการศึกษา ความ
เป็นไปได้ขั้นต้น (Pre-feasibility & Feasibility) เพ่ือพิจารณารายละเอียดของโครงการ ในการ
ตัดสินใจว่าจะจัดท าโครงการหรือไม่ (Go or no go Decision) ซึ่งเป็นการก าหนดนิยามโครงการและ
ท าความเข้าใจกับบริบทของโครงการโดยปราศจากแนวความคิดส่วนตัวและต้องเข้าใจเป้าหมายที่ต้อง
ด าเนินการ นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของงานโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง
และก าหนดขอบเขตของงาน เพ่ือท าให้โครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (Scope of 
Work)และสร้างทางเลือก ประเมินทางเลือกและ เลือกแนวทางปฏิบัติให้เข้ากับโครงการ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายความส าเร็จเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผน๓๑ 

                                                           

 ๓๑ Marchewka, J.T., Information technology project management, (3th ed), (Asia: 
John Wiley And Sons, 2010), P.40. 



๓๐ 
 
  ส าหรับการวางแผนโครงการ (Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมการด าเนิน 
โครงการ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้า ในการเลือกทางเลือก เกี่ยวกับ กลยุทธ์ วิธีการด าเนินโครงการ  
ภารกิจหรือกิจกรรมจากการก าหนดและจัดตั้งโครงการ การวางแผนบริหารโครงการต้องมีความสม
บูรณ  ใน ๓ มติ คือ คุณภาพ เวลาและต้นทุน เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและส่งเสริมการ
ประสานงานในองค์การ ลดความซ้ าซ่อนของงาน สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุม  เพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์น าไปสู่การเขียน โครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถสื่อสารแนวทางใน
การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ตรงกันระหว่างทีมงานบริหารโครงการและผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ๓๒ 
 จึงสรุปได้ว่าการริเริ่มโครงการ เป็นขั้นตอนแรกของการบริหารโครงการที่มีความ จ าเป็น
อย่างที่ผู้บริหารโครงการต้องเข้าใจและรู้ถึงข้อมูลสารสนเทศของโครงการ มีวิธีการก าหนด  จัดตั้ง
โครงการอย่างเหมาะสม วางแผนโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และออกแบบ  ลักษณะ
โครงการหรือเขียนเอกสารโครงการให้รัดกุม มีรายละเอียดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าโครงการสู่การปฏิบัติต้อไป  
 ระยะที่ ๒ การน าโครงการสู่การปฏิบัติ ( Implementation Phase) เป็นการน างาน 
กิจกรรม ต่างๆของโครงการที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการมาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งผู้บริหารโครงการ ต้อง
บริหารระบบและจุดเชื่อมโยงพลวัต (Dynamic Project Interfaces) ๓ ประเภท คือ จุดเชื่อมโยงคน 
(People Interfaces) จุดเชื่อมโยงองค์การ (Organization Interfaces ) จุดเชื่อมโยงระบบ (System 
Interfaces) เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนของการด าเนินการ          
แก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การระบุจุด ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ ตลอดจนชี้น า จูงใจ ติดต่อการสื่อสารเพ่ือให้งาน สามารถด าเนินไปได้โดยผู้บริหารโครงการ
ต้องมีภาวะผู้น า ใช้การมีส่วนร่วมในการบริหารและมี ทักษะในการประสานงาน การมอบหมายงาน
และความรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมของ ทีมงานให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน จากที่กล่าว
มาข้างต้น๓๓  
 จึงสรุปได้ว่าการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด ผลส าเร็จ ผู้บริหารโครงการต้อง
ค านึงถึง ภาวะผู้น า(Leadership)ของผู้บริหารโครงการ พฤติกรรม ของทีมงานหรือผู้ร่วมงาน (Behavior 
of Human) การจัดองค์การโครงการ (Project Organization) การจัดการงบประมาณ (Budget 
Management) การมอบหมายงานหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility Assignment Matrices) 
                                                           

 ๓๒ วิสูตร จิระด าเกิง, การบริหารโครงการสําหรับผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: วรรณกวี, 
๒๕๕๒), หน้า ๖๖. 
 ๓๓ เกรซ, ดัฟฟี่ แมรี่, ทักษะการบริหารโครงการ (แปลจาก Managing Projects โดย ปฏิพลต้ังจักรวรา
นนท,์ (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๘๓. 



๓๑ 
 
การติดต่อสื่อสาร (Communication) การใช้การมี ส่วนร่วม (Participation) การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) การจูงใจ(Motivation)และ การติดตามดูแลโครงการและควบคุมโครงการ 
(Project Monitoring and Project Control Process)   
 ระยะที่  ๓ การปิดโครงการ (Divestment Phase) เป็นขั้นตอนการติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กับทีมงาน ทบทวนผลลัพธ์ของงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ขั้นยุติโครงการและเริ่มต้นใหม่ (Turn-over and Start-up) โครงการเมื่อได้ด าเนินการไปแล้ว 
ตามท่ีออกแบบไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ถือว่าโครงการสิ้นสุด เมื่อโครงการสิ้นสุดจะต้อง มี
การวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับสภาพโครงการเพ่ือรักษากิจกรรมโครงการ นั้น ๆ  
ให้สามารถให้ผลผลิต คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของสถานศึกษาหรือการให้บริการต่อไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 นอกจากนี้ เกรซ ดัฟฟ่ีแมรี่ ได้ชี้ให้เห็นว่าการปิดโครงการ เป็นการประเมิน  หลังสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือย่อนกลับไปเรียนรู้โครงการได้เรียนรู้อะไรไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่จะเกิดขึ้ นใหม่ใน
ระยะเวลาต่อไป แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนา สายคณิต ที่กล่าวว่าก่อนที่จะปิด
โครงการต้องมีกระบวนการตรวจสอบหรือก าหนดจุดตรวจสอบที่ชัดเจนใน ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑) การตรวจสอบระหว่างด าเนินการ ( In-process Project Audits) เพ่ือตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าของโครงการและตรวจดูว่าสิ่งใดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่ก าหนดไว้โดย จัดท า
เป็นรายงาน ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้งานเดินต่อไป หรือบางครั้ง  อาจมี
ค าแนะน าควรยุติโครงการหรือควรด าเนินโครงการต่อไปได้  
 ๒) การตรวจสอบหลังปิดโครงการ (Post-project Audits) เป็นการประเมินที่ ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ หลายประเด็นที่ส าคัญ เช่นผลงานของโครงการเป็นประโยชน์ต่อผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสีย
หรือไม่ โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ
องค์การหรือไม่ระบบการจัดอันดับโครงการสะท้อนความส าคัญของโครงการต่อ อนาคตองค์การหรือไม่มี
การระบุและประเมินความเสี่ยงหรือไม่มีการใช้แผนส ารองหรือไม่แผนนั้นเป็นจริงหรือไม่มีการปฏิบัติการ
ใดผิดพลาดบ้างการปฏิบัติการใดส าเร็จบ้างมีการจัดคน ที่เหมาะสมและมีความสามารถท างานกับ
โครงการนี้หรือไม่ที่ส าคัญหลังตรวจสอบต้องระบุได้ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในครั้งต่อไป เพ่ือ
เป็นองค์ความรู้ในการบริหารโครงการอ่ืนๆ ต่อไป ๓๔ 
 กล่าวโดยสรุป การปิดโครงการ (Divestment Phase) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ วงจร
ชีวิตโครงการ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญประกอบด้วยการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการและ  ตรวจสอบ

                                                           

 ๓๔  Kloppenborg, T.J. Project Management: contemporary Approach, (Canada: LEAP 
Publishing Services, Inc. 2009), P. 74. 



๓๒ 
 
เพ่ือยุติโครงการ เพ่ือค้นหาข้อมูล ข้อค้นพบ น าข้อมูลที่ได้ย้อนกลับไปเป็นบทเรียนในการ  เรียนรู้การ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป  
 ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุป วงจรชีวิตโครงการหรือขั้นตอนการบริหารโครงการตาม แนวคิด
ของผู้วิจัย จึงแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ระยะที่  ๑ การริ เริ่มโครงการ ( Initiative Phase) 
ประกอบด้วยประเด็น ๔ ประเด็น คือ   
 ๑) ระบบข้อมูลสารสนเทศโครงการ  
 ๒) การก าหนดจัดตั้ง โครงการ  
 ๓) การวางแผนโครงการและ  
 ๔) ลักษณะโครงการ  
 ระยะที่ ๒ การน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ประกอบด้วย ๑๐ ประเด็น คือ 
 ๑) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ๒) พฤติกรรมของผู้ร่วมงาน  
 ๓) การจัดโครงสร้างองค์กร  
 ๔) การจัดการงบประมาณ  
 ๕) การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ  
 ๖) การติดต่อสื่อสาร  
 ๗) การใช้การมีส่วนร่วม  
 ๘) การจัดการความเสี่ยง 
  ๙) การจูงใจและ  
 ๑๐) การก ากับควบคุมโครงการ  
 ระยะที่ ๓ การปิดโครงการ (Divestment Phase) ประกอบด้วยประเด็น ๒ ประเด็น คือ  
 ๑) การประเมินผล โครงการและ 
 ๒) การตรวจสอบยุติโครงการ หรือปิดโครงการจากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าไปเป็น 
ประเด็นหัวข้อเพ่ือน าไปเป็นกรอบในการศึกษาตัวแปรที่ส าคัญในการบริหารโครงการเพ่ือสู่ความเป็น  
เลิศของสถานศึกษาในล าดับถัดไป  
 

๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน  

 ๒.๓.๑  ที่มาของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 ค าว่า “ไทยนิยม” ดูจะเป็นค าที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ตั้งแต่ต้นปีหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาสังคมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับค าว่า “ประชารัฐ” ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่ง
ส านักนายกฯแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและมีแผนปูพรมลงพ้ืนที่หากมองว่านี่คืออีก



๓๓ 
 
หนึ่งความพยายามในการสร้างผลงานเรียกความนิยมในช่วงปลายเทอมรัฐบาลดูจะไม่ผิดนัก          
แล้ว “ไทยนิยม” ที่รัฐบาลผลิตขึ้นมาเป็นแบรนด์รอบใหม่นี้ คืออะไรกันแน่ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” 
เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย งานตามภารกิจและงานเชิง
พ้ืนที่ เป้าหมายส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นภาระของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปและปัญหาในเชิงพ้ืนที่ที่ต้องแก้ไข โดยเป็นการต่อยอดขยายผลจาก
“แนวคิประชารัฐ”และการมีส่วนร่วมเกิดเป็น 3 ประสาน “ราษฎร์ รัฐและเอกชน”เพ่ือแก้ไขปัญหา
และสร้างการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่อย่างยั่งยืน๓๕ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ของหมู่บ้าน หรือการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยเมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวและให้จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไปให้แก่ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐..บาท โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการมีหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน ด าเนิน
โครงการ จ านวน ๘๕,๓๙๓ โครงการ มีการเบิกจ่าย งบประมาณท้ังสิ้น ๑๔,๘๘๘.๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๙๑ ของวงเงินโครงการที่ได้ รับอนุมัติ (๑๔,๙o๑.๘ ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 รัฐบาลได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ ผ่านกลไก
หมู่บ้าน ด้วยการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เน้นการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน๓๖ โดยการพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและแนวทาง
ประชารัฐ รัฐบาล สนับสนุนงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน เพ่ือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ผ่านกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน 
๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน วงเงินรวม ๑๘,๖๖๓ .๗๕ ล้านบาท ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการหมู่บ้าน 

                                                           

 ๓๕ โยธาไทย, คู่มือ“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.yotathai.com/yotanews/community-200k, [๑๑ เมษายน ๒๕๖๑]. 
 ๓๖ สยามรัฐ, ผ่าโจทย์หลัก “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ประโยชน์เพ่ือใคร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://siamrath.co.th/n/43440, [๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
 



๓๔ 
 
จ านวน ๗๔,๖๕๕..หมู่บ้าน ด าเนินโครงการ จ านวน ๘๒,๓๓๕..โครงการ มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๘.๗ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (๑๘,๖๖๓.๗๕ ล้านบาท) จากผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙และ ๒๕๖๐ ซึ่งท าให้ ประชาชนได้เกิดการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งเกิดเป็นความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่บ้าน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยและที่ส าคัญประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการ
พัฒนา อย่างยั่งยืน  
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน  ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รักษาทิศทาง ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง  ให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เรื่องที่ ๓ ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ๘๒,๓๗๑ แห่ง เป็นเงิน 
๑๖,๔๗๔.๒ ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการและ
เสนอโครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๒.๓.๒  ความหมายของโครงการไทยนิยมยั่งยืน     
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมายถึง สิ่งที่มีการต่อยอดมาจากแนวคิดของ "โครงการประชา
รัฐ" ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศ พร้อมกับให้
ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้ จึงมีการตั้งกลุ่มคณะท างานขึ้นมาใหม่ในชื่อ "คณะกรรมการขับเคลื่อน      การ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เพ่ือเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ
ประชาชนภายในประเทศ ด้วยการลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่จริงๆ ว่าต้องการ
อะไร แล้วน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน๓๗ 
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมายถึง สิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ"  
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจสังคม 
                                                           

 ๓๗ โพสต์ทูเดย์, ถอดรหัส ไทยนิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/soci 
al/local/540520, [๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑].  
 



๓๕ 
 
รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศ พร้อมกับให้
ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมายถึงการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวงทั้งงาน
ระดับนโยบายงานตามภารกิจและงานเชิงพ้ืนที่เป้าหมายส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นภาระ
ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปและปัญหาในเชิงพ้ืนที่โดยเป็นการต่อยอด
ขยายผลจาก แนวคิดประชารัฐและการมีส่วนร่วมเกิดเป็น ๓ ประสาน “ราษฎร์ รัฐและเอกชน” เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 ๒.๓.๓  ความสําคัญของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 เป็นการแผนงานโครงการและงบประมาณลงไปขับเคลื่อน ซึ่งมีลักษณะต่างคนต่างท า 
ขาดการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนและกลายเป็นภาระให้กับประชาชน เช่น กรณีการ
ก่อสร้างถนน แต่ชาวบ้านไม่อยากให้สร้างหรือไม่รู้เรื่องมาก่อน หรือ กรณีการวางแผนการท างานที่ไม่
พร้อมกันระหว่างกรมชลประทานกับกรมทางหลวงและอ่ืนๆ จากที่มาและปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยมยั่งยืน” เพ่ือบูรณาการงานของรัฐบาลและทุก
กระทรวง ซึ่งค าว่า “ไทยนิยม” นั้น ไม่ใช่การสร้างกระแส “ชาตินิยม” แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยโดยไม่ทิ้งหลักสากลและไทยนิยมก็ไม่ใช่ประชานิยมแต่อย่างใด 
 นอกจากนี้  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกลไกส าคัญ ๔ ระดับ ท าหน้าที่บูรณาการ             
การขับเคลื่อนและติดตามงานส าคัญลงในพ้ืนที่เป้าหมาย ๘๓,๑๕๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย             
๑) ระดับชาติ ๒) ระดับจังหวัด ๓) ระดับอ าเภอและ๔) ระดับต าบล ซึ่งทั้งหมดคือทีมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ถือเป็นแกนหลักที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง  ท าหน้าที่ทั้งการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการสร้างความร่วมมือกับกลไกของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม 
 ๒.๓.๔  จุดมุ่งหมายของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรียกได้ว่า
ครอบคลุมทั่วประเทศกันเลย เพราะคณะท างานจะลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด    
ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๘๗๘ อ าเภอ ๗,๔๖๓ ต าบล/เทศบาล ๘๑,๐๘๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนใน



๓๖ 
 
กรุงเทพฯก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ครบทั้ง ๕๐ เขตเช่นเดียวกัน เพ่ือรับฟังปัญหาของแต่ละชุมชน 
แล้วน ามาพัฒนาได้ตรงความต้องการจริงๆ๓๘ 
 ๒.๓.๕ การดําเนินของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 การด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงแรก รับฟังความคิดเห็น เริ่มลงพ้ืนที่ไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑และจะทยอยรับฟังความคิดเห็นให้ครบทั่วประเทศจนถึงวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเน้นลงพื้นที่เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเป็นรายครัวเรือนรายบุคคล ช่วงที่
สอง สร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม จนถึง ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยจะเป็นการลงพ้ืนที่ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน จากการเปิดรับฟัง
เสียงสะท้อนของคนในชุมชน แล้วก าหนดเป็นความตกลงของการอยู่ร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ช่วงสุดท้ายสร้างการรับรู้และปรับความคิด เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การปรับ
ความคิดของประชาชนในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง เพ่ือเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมกัน โดยระหว่างวันที่ ๑๑-
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จะเป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิดตามวิถีไทย วิถีพอเพียงและระหว่างวันที่ 
๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการร่วมแก้ปัญหา รู้เท่าทันยาเสพติด 
 กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานรัฐบาลทุ่มทั้งงบประมาณและบุคลากรแบบปูพรม         
ทั่วประเทศ โดยอาศัยกลไกระบบราชการเป็นแม่งานหลัก ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ ขณะที่แกนน าส าคัญในการขับเคลื่อนจะเป็นทีมระดับต าบลที่เรียกว่า “ทีมขับเคลื่อน        
การพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของรัฐบาล    
ในพ้ืนที่ภายใต้สโลแกน “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ในพ้ืนที่หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน จิตและอาสาในพ้ืนที่ ซึ่งมีความรู้ความ
เข้าใจในพ้ืนที่เป็นอย่างดีจ านวน ๗๑๒ คน จ านวน ๗,๖๖๓ ทีม ลงไปในพ้ืนที่เป้าหมายทั่วประเทศ
จ านวน ๘๓,๑๕๑ หมู่บ้าน หรือชุมชนใน ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอและกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตาม 
สามารถแยกได้เป็น ๓ระดับ ดังนี้ ๑. ขับเคลื่อนในระดับต าบล ๗,๒๕๕ ต าบล ๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน       
๒.ขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ชุมชนเมือง ๒๐๘ ชุมชน ๖,๐๕๒ ชุมชนและ ๓. ขับเคลื่อนในระดับชุมชน 
กทม. ๒๐๐ ทีมชุมชน ๒,๐๖๗ ชุมชน๓๙  
 นอกจากนี้ จะเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจถึงการทางานของรัฐบาลและส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน 
ชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
                                                           

 ๓๘ กระปุกดอทคอม, เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์ , 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view189009.html,  [๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑] 
 ๓๙ รัฐบาลไทย, ข่าวทําเนียบรัฐบาล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thaigov.go.th/news/ 
contents/details/๙๙๗๑, [๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 



๓๗ 
 
นอกจากนี้ จะเป็นการลงพื้นที่เพ่ือท าความเข้าใจถึงการทางานของรัฐบาลและส่งเสริมให้ประชาชน ได้
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน       
เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่นอกจากนี้      
จะเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจถึงการทางานของรัฐบาลและส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือจัดท า
แผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่ีน้องประชาชนทุกคนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตต่อไป  
 ในการด าเนินการกระทรวงมหาดไทยนับเป็นเจ้าภาพหลักในการระดมวิทยากรมาให้
ข้อมูลแก่ประชาชนอาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปลัดจังหวัด 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนายอ าเภอ ทุกอ าเภอ    
และวิทยากรที่ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนงานดีเดย์       
ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์นี้ ส าหรับการเตรียมการลงพื้นที่ของวิทยากรดังนี้ ศึกษาคู่มือให้เกิดความเข้าใจ   
และทดลองพูดคุยตั้งค าถาม ศึกษาข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่จะจัดเวทีและจ านวนครัวเรือนเป้าหมาย
ที่จะเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๗๐% ของคนในหมู่บ้านส าหรับการจัดเวทีเน้นการระดม ๔๐      
 ความคิดเห็นและแบ่งกลุ่ม โดยเน้นความเชื่อมโยงข้อมูลของสัญญาประชาคมกับกรอบ
การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ๙ ข้อ เพ่ือสร้างการรับรู้ส าหรับแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเวทีไทยนิยม
ยั่งยืนจ านวน ๔ ครั้ง มีดังนี้ ครั้งที่ ๑ เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพ่ือเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบ 
ความทุกข์ยากและปัญหารวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชนครั้งที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ
หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ ๓ ปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริงและครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ปรับความคิด 
เพ่ือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาส าหรับงบประมาณโครงการดังกล่าว มีการจัดท างบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๑ รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล แบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก 
ได้แก่ ๑. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน ๓.๕ หมื่นล้านบาท ๒. พัฒนาเชิงพ้ืนที่ชุมชนการท่องเที่ยว

                                                           

 ๔๐ เรื่องเดียวกัน  



๓๘ 
 
กองทุนหมู่บ้านจ านวน ๓.๔๕ หมื่นล้านบาทและ ๓. การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
จ านวน ๓ หมื่นล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๙.๙๕ หมื่นล้านบาท๔๑ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขับเคลื่อนในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งมกีระทรวง 
 มหาดไทยในฐานะเลขาธิการ คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน ประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ขอรายงานผลความคืบหน้า ดังนี้  
 ๑) ทีมขับเคลื่อนระดับต าบล ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
ไปแล้ว ๓ ครั้ง ครบทุกหมู่บ้านชุมชน จ านวน ๘.๒ หมื่นแห่ง มีประชาชนเข้าร่วม ๘.๘ ล้านคน  
 ๒) การจัดการแผนงาน ได้เชิญภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคการศึกษา เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามโครงการต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส  
 ๓) ด าเนินโครงการจ้างนักศึกษา เพ่ือช่วยในด้านการปฏิบัติงานและส่งเสริมตาม
โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งทุกอ าเภอได้จ้างนักศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น ๕.๗ พันอัตรา เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับนักศึกษาและส่งเสริมประสบการณ์ในการท างานร่วมกับราชการ 
 ๔) ขณะนี้ทีมขับเคลื่อน ระดับต าบลอยู่ระหว่างการ ลงพ้ืนที่ครั้งที่ ๔ ซึ่งได้ลงพ้ืนที่ไป
แล้ว ๔.๑ หมื่น แห่ง มีประชาชนเข้าร่วมในการประชาคมแล้วกว่า จ านวน ๓.๙ ล้านคน ซึ่งมี
ความก้าวหน้าตามโครงการพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๐๐,๓๕๘.๑ ล้านบาทมีดังนี้  
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน ๒.๑หมื่นล้านบาท 
ได้แก ่
 โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ด าเนินการ 
โดยกระทรวงการคลัง มีกลุ่มเป้าหมายของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๑.๔ ล้านคน ขณะนี้มีทีมดูแล
สวัสดิการแห่งรัฐ AO ได้สัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแล้วจ านวน ๘.๒ ล้านราย จาก
เป้าหมาย ๘.๖ ล้านราย มีผู้ประสงค์พัฒนาตนเอง ๔.๑ ล้านคน คือ ๓ ล าดับแรกคือ ๑ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มท างานมีนายจ้าง กลุ่มท างานอิสระและผู้ไม่ประสงค์จะพัฒนาจ านวน ๓ จุด ๑ ล้านคนได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนและกลุ่มวัยท างานและอยู่รอลงระบบ ๑ ล้านคน โดย
จะประสานหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือ ด าเนินการพัฒนาเป็นรายบุคคล ภายในเดือนมิถุนายนและจะ
พัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้ยังเปิดให้กลุ่ม ผู้พิการผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติด
เตียงหรือผู้ไม่สามารถเดินทางมา ลงทะเบียนได้ ในปี ๒๕๖๑ ลงทะเบียนเพ่ิมเติมได้ภายใน ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูป โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร วงเงิน ๒.๔ หมื่น

                                                           

 ๔๑  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์, ถอดรหัส ไทยนิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.postto 
day.com/55405202, [๑๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 



๓๙ 
 
ล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดเมนูทางเลือกจ านวน ๒๐ โครงการ ใน ๔ 
ด้านดังนี้๔๒  
 ๑)โครงการด้านการบริหารจัดการน้ า  
  ๒)โครงการด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน  
  ๓)โครงการด้านการปศุสัตว์ 
 ๔)โครงการด้านผลผลิตทางการเกษตร 
 ซึ่งได้ส่งมอบให้กับ หน่วยงานในพ้ืนที่ที่รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการตาม ลักษณะดังนี้ 
 ๑) โครงการที่ด าเนินการ เป็นกลุ่มหรือ สหกรณ์มี เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและมีความ
พร้อมของกลุ่มล่วงหน้า ขณะนี้ได้ประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในระหว่างลงนามใน สัญญาจ้าง   
 ๒) โครงการที่หน่วยงานลงไป ด าเนินการร่วมกับเกษตรกร ในพ้ืนที่ ได้ก าหนดพ้ืนที่ใน
โครงการเรียบร้อยแล้ว  
 ๓) โครงการที่ลงนามกับเกษตรกรเป็นรายบุคคลมีการจัดสรรเป้าหมายเป็นรายจังหวัด
ขณะนี้อยู่ในระหว่างรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการซึ่งทุกโครงการจึงด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน จ านวนวงเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากในพ้ืนที่ ตามโครงการไทย
นิยมยั่งยืน หมู่บ้านชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยการปกครองกระทรวงมหาดไทย จากการท า
ประชาคม มีหมู่บ้านเสนอ โครงการทั้งสิ้น ๘.๑ หมู่บ้านชุมชน ๙๐,๒๙๒ โครงการ อยู่ในระหว่างเสนอ
โครงการจ านวน ๑๑๑๙ หมู่บ้านชุมชนและไม่ขอรับงบประมาณ ๓๒๗ หมู่บ้านชุมชน ในขณะนี้
คณะอนุกรรมการ บริหารในระดับอ าเภอ แบบบูรณาการและคณะกรรมการ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ
โครงการแล้วทั้งสิ้น ๖.๗๑ หมื่นหมู่บ้านชุมชน จ านวน ๗๗,๘๕๖โครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบแผนแล้ว ๒๑,๕๔๘ หมู่บ้านชุมชน๒๔๑๗๔โครงการและเสนอส านักงบประมาณ ให้พิจารณา
ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้จะโอนเงินลงทุน หมู่บ้านชุมชนภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งหมู่บ้าน
ชุมชนต้อง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑๔๓ 
 
 
 

                                                           

 ๔๒ ท าเนียบ รัฐบาล, การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=v5bQGt77m70, [๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 
 ๔๓ เรื่องเดียวกัน  



๔๐ 
 
 ส าหรับแผนงานในโครงการที่ได้เสนอขอรับงบประมาณ ซึ่งได้มีการแบ่งออกไว้เป็น      
๓ ประเภท ประกอบด้วย 
 ๑) โครงการประเภทสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยตรง ๓ ล าดับ ล าดับแรกได้แก่ ลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร ๒๓๗๕ โครงการ การปรับปรุงแต่งภูมิทัศน์ท่องเที่ยว ๔๕๔ โครงการและลงสี 
๑๒ โครงการ  
 ๒) โครงการประเภทสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยอ้อม ล าดับแรกได้แก่ พืชผลทาง
การเกษตร ๑๗๗๐ โครงการ ขุดลอกสระห้วยหนองคลองบึง ๑๔๗๒ โครงการและลานอเนกประสงค์ 
สาธารณประโยชน์ จ านวน ๑๓๑๒ โครงการ โครงการประเภทส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓ ล าดับแรกได้แก่ 
ถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน ๘๘๕๗ โครงการ ศาลากลางบ้าน ศาลาประชาคมอาคารอเนกประสงค์ 
จ านวน ๕,๑๓๒ โครงการและปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จ านวน ๓,๗๗๙ โครงการ 
 ซึ่งทุกโครงการมาจากความต้องการของ ประชาชนจาก การท าประชาคมอย่างแท้จริง 
โครงการท่องเที่ยว OTOP นววิถี วงเงิน ๙.๓ พันล้านบาท ด าเนินการแล้ว ๓๗๗๓ หมู่บ้านชุมชน ทั้ง 
๗๖ จังหวัด ตามกรอบกระบวนการ ๕ ด้านได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยว แต่ละท้องถิ่นและการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ Kick Off โครงการไปแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นอกจากนี้ยังมีโครงการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอีก ๔ โครงการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทาง
ประชารัฐ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุน
เงินทุนการ ประกอบอาชีพผ่าน กองทุนหมู่บ้าน  ๖๕,๗๗๐ กองทุน กองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ได้ออกระเบียบบริหาร กองทุนแล้วและออกระเบียบการประชุม เปิดปฏิบัติการ ไปแล้วเมื่อวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนโครงการในช่วง มิถุนายนถึงกันยายน ๒๕๖๑ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 
 ๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยเหลือเรื่องที่เป็นประโยชน์สําหรับประชาชน 
 สาธารณประโยชน์ในการพัฒนามี ๒ ด้านหลักๆ คือด้านเศรษฐกิจ ในการดูแลปัญหา
ปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์ จะอยู่ในแผนการด าเนินงาน ๑๐ เรื่อง ดังนี้๔๔ 
 ๑) แผนการดําเนินงานความสามัคคี 
 การสร้างความสามัคคีปรองดองของทุกฝ่าย โดยจัดให้ท าสัญญาประชาคม รัฐบาลมี
นโยบายสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชน คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) ได้ส ารวจความ
คิดเห็นของผู้แทนพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองและหน่วยงานองค์กรทุกสาขาอาชีพทั่วน าความเห็นที่
สอดคล้องต้องกันมาจัดท าเป็น สัญญาประชาคม เพ่ือสร้างความสามัคคีและปรองดอง แล้วให้
กระทรวงมหาดไทย กองอ าการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบสาระส าคัญของสัญญาประชาคมสอดแทรกในการจัดกิจกรรม
ขยายผลการนอบน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้
ประชาชนทุกภาคส่วนในทุกหมู่บ้านรับรู้เข้าใจสาระส าคัญและประโยชน์ของสัญญาประชาคม อย่าง
ชัดเจนอันจะน าไปสู่การยอมรับยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง             
ในชีวิตประจ าวันด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขในทุกพ้ืนที่๔๕  
 ๒) แผนการดําเนินงานคนไทยไม่ทิ้งกัน  
 โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ให้ผู้ถือบัตรมีชีวิตที่ดีขึ้นพ่ึงพาตนเองได้
กระทรวงการคลังเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม) พิจารณามาตรการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย 
ระยะที่ ๒ เพ่ือเป็นของขวัญปีส าหรับผู้มีรายได้น้อย โดยแนวทางหลัก คือ การช่วยเหลือผู้มีความ
ยากจนมาลงทะเบียน เพ่ือรับสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี   
ที่มีจ านวน ๕.๓ ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือรับสวัสดิการแห่งรัฐที่มีท้ังสิ้น ๑๑.๔ ล้าน
คน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดท าแผนชีวิตให้มีการเติบโตต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและสร้าง
โอกาสใน ๔ แนวทาง คือมีงานท า มีการศึกษาที่ดี มีที่อยู่อาศัยและได้รับการอบรมที่เหมาะสม       
กับศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งได้เป็นจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง รวมถึงออกไปท างาน
ต่างประเทศได้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวองได้ หรือหากไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก็
สามาจ่ายค่าที่อยู่อาศัยได้  
                                                           

 ๔๔ ข่าวสด, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยจากระดับชาติสู่ระดับพ้ืนที่, 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_11011342, [27 เมษายน ๒๕๖๑].  
 ๔๕ กระทรวงมหาดไทย, คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน, ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๑, หน้า ๑.  

https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_1011342


๔๒ 
 
  ๓) แผนการดําเนินงานชุมชนอยู่ดีมีสุข  
 เป็นการพัฒนาความเป็นอยู่และอาชีพในชุมชนให้ดีขึ้น การให้หมู่บ้านชุมชนใช้แผน
หมู่บ้านชุมชน เพ่ือใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน โดยสามารถจัดล าดับความส าคัญรองรับแผนงาน
โครงการจากงบประมาณของรัฐหรือหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุดและสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน โดยมีชุดปฏิบัติการต าบลลงพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
จัดท าแผนและร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเรื่องการจัดการแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๔) แผนการดําเนินงานวิถีไทยวิถีพอเพียง  
 สร้างความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างวินัยการออม การด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยตนเองต้องผ่านกระบวนการส าคัญ คือ ๑) สร้างความรู้ประสบการจริง 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ๒) ทบทวน
สะท้อนความคิด เพ่ือการวิเคราะห์ตนเองสตามหลักเศรฐกิจพอเพียง ๓) สร้างข้อมูลสรุปองค์ความรู้
สังเคราะห์ความรู้ก าหนดกรอบก าหนดกรอบชีวิตเพ่ือปรับเปรียนกรอบความคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ๓ หวง ๒ เงื่อนไขและหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่ ๙ วางแผน เพ่ือน าความรนู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ๕) แผนการดําเนินงานรู้สิทธิ รู้หน้าที่  
 การสร้างวินัยหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี การท าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองและเข้าในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี การเคารพกฎหมาย เพ่ือใช้
ในชีวิตประนจ าวันของตนเองได้ โดยการจัดเวทีประชาคม รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) รู้สิทธิเสรีภาพ      
๒) รู้หน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมาย ๓) การเป็นพลเมืองดี๔๖ 

  ๖) แผนการดําเนินงานรู้กลไกการบริหารราชการ  
  การให้ความรู้และเข้าใจการบริหารงานราชการในระดับต่างๆ การสร้างความเข้าใจและ

ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ส่วนกลางกระทรวงกรม ส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอ าเภอ ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ประชาชนต้องให้ความสนใจและ
ความส าคัญในการเลือกตัวแทนหรือนักเมืองเข้ามาบริหารงบประมาณโดยจะต้องเลือกคนดีมีคุณธรรม
และมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บ้านเมืองมีความสุข มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
 

                                                           

 ๔๖ เรื่องเดียวกัน 



๔๓ 
 
 ๗) แผนการดําเนินงานรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  
 การรณรงค์เกลียดการโกงเสริมคุณธรรมปราบปรามการทุจริต การสร้างการรับรู้ใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักการของประชาธิปไตย ๕ หลักได้แก่ ๑) มีเหตุผล ๒)มีความเสมอภาค ๓) มีสิทธิเสรีภาพภายใต้
กรอบของกฎหมาย ๔) ต้องยึดเสียงข้างมาก ๕) ภารดรภาพและรู้ประชาธิปไตยไทยนิยม คือนิยม
ความดีงาม ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติและลูกหลานในอนาคตประชาชนคนไทยยังมี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยไม่เพียงพอ ท าให้ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยให้เสริมสร้างคุณลักษณะของประชาชนคนไทยให้มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ คือ พอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ๔๗ 
 ๘) แผนการดําเนินงานรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
 การพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตหมูบ้านให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง กระทรวง
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการ 
เน๊ตประชารัฐ ซึ่งเป็นการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน๊ตความเร็วสูงผ่านสื่ อสัญญาณใยแก้วน าแสง ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่บ้านทั่วประเทศ เสร็จสิ้นแล้วในปี ๒๕๖๐และจัดให้มีจุดให้บริการอินเตอร์เนตไร้
สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งจุดการด าเนินการดังกล่าวจะสร้าง
ประโยชน์ด้านความรู้และการรับข้อมูลข่าวสารการให้บริการภาครัฐด้านต่างๆและยังช่วยเพิ่มศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มี ก .ศ.น. ต าบล เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับต าบลแขวง โดย 
ก.ศ.น.ต าบลที่เป็นคนในชุมชน รวมทั้งอาสาสมัคร กศน. ต าบลให้การส่งเสริมสนับสนุน กศน. ต าบล 
โดยที่กิจกรรมหลักประการหนึ่งของ กศน. ต าบล คือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ( Information 
Center) มีขอบข่ายภารกิจประกอบด้วย ๑)พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศระดับชุมชน 
 ๒)จัดท าแผนคุณภาพ กศน. ต าบลและ ๓) เสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของชุมชนให้
ถูกต้องและทันสมัย  
 ๙) แผนการดําเนินงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 การเปิดพ้ืนที่ให้สร้างสรรค์ ๘,๗๘๑แห่งทั่วประเทศ เพ่ือลดปัญหายาเสพติดประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ๒๕๐๐ – ๒๕๐๖ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงาน

                                                           

 ๔๗ กรุงเทพธุรกิจ, ย้ํา! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806813, [๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 



๔๔ 
 
ภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่ภาระกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและน าผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นรูปประธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณา
การการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพ้ืนที่ตามสภาพปัญหาที่มีบริบทที่แตกต่างกัน กระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชนตาม
แผนประชารัฐ โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจ าจังหวัด  (ศอ.ปส.จ) ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศอ.ปส.อ) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศอ.ปส.อปท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเป้าหมายลด
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน๔๘ 
 ๑๐) แผนการดําเนินงานงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 ส าหรับเม็ดเงินที่จะกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมด จากโครงการที่ด าเนินการคาดว่า
จะสูงถึง ๙.๙๕หมื่นล้านบาท มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จ านวน ๓.๕ หมื่นล้านบาทการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชน การท่องเที่ยวและกองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๓.๔๕ หมื่นล้านบาทและการปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรจ านวน ๓ หมื่นล้านบาท  
 ๒. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
 คนที่จะได้ประโยชน์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน๔๙ เรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วประเทศกัน
เลย เพราะคณะท างานจะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๘๗๘ 
อ าเภอ ๗,๔๖๓ ต าบล/เทศบาล ๘๑,๐๘๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนในกรุงเทพฯ ๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
 ๑.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะแบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๓ ช่วง คือ 
 ๑) รับฟังความคิดเห็น เริ่มลงพ้ืนที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑และจะ
ทยอยรับฟังความคิดเห็นให้ครบทั่วประเทศ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเน้นลงพ้ืนที่ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเป็นรายครัวเรือน รายบุคคล 
 ๒) สร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม จนถึง 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจะเป็นการลงพ้ืนที่ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน จาก
การเปิดรับฟังเสียงสะท้อนของคนในชุมชน แล้วก าหนดเป็นความตกลงของการอยู่ร่วมกัน เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 
 ๓) สร้างการรับรู้ปรับความคิด เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นการปรับความคิด
ของประชาชนในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง เพ่ือเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมกัน โดยระหว่างวันที่ ๑๑-๓๐ 
                                                           

 ๔๘ เรื่องเดียวกัน  
 ๔๙ นายขจิต ชัชวานิชย์, แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยังยืนใน
ระดับพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา:  wttp://www.bangkok. go.th/upload/ user/
๐๐๐๐๐๑๓๐/planing/TNY-meeting๒, [๑๖ มกราคม ๒๕๖๑]. 



๔๕ 
 
เมษายน ๒๕๖๑ จะเป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิดตามวิถีไทย วิถีพอเพียงและระหว่างวันที่ 1-
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการร่วมแก้ปัญหา รู้เท่าทันยาเสพติด 
 ๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่างจากงานที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการ 
 แม้ว่าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะคล้ายกับสิ่งที่หลายๆ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการกัน
เป็นประจ าอยู่แล้ว ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งที่ต่างจาก
โครงการทั่วไป คือ แนวทางด าเนินงานที่เน้นลงพ้ืนที่รับฟังความต้องการของประชาชนจริงๆ         
โดยยึดเอาประชาชนที่มีปัญหา ได้รับความเดือดร้อนเป็นศูนย์กลาง จากนั้นถึงน าข้อมูลที่ได้ ไปประชุม
ร่วมกับหน่วยงานต่าง เพ่ือออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาได้ตรงจุดจริงๆ 
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่เป็นเหมือนโรดแมปส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้าน
ต่างๆ ของประเทศ จะประสบความส าเร็จและขจัดปัญหาความยากจนได้อย่างที่หวังไว้ เพราะเชื่อว่า
หลายคนคงฝากความหวังไว้กับโครงการนี้กันไม่น้อยเลย๕๐ 
 ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 

 ในปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังได้จัดท าโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้าน หรือการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยเมื่อวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวและให้จัดสรรงบประมาณ  ใน
ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ หมู่บ้านหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายกระทรวง 
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการมีหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๕๘๘ 
หมู่บ้าน ด าเนินโครงการ จ านวน ๘๕,๓๙๓ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๘๘๘.๖ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑ ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๑๔,๙o๑.๘ ล้านบาท๕๑  
 ในปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐบาลได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน          
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ผ่านกลไกหมู่บ้าน ด้วยการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งเสริม          
การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เน้นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของ
                                                           

 ๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ, เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view1189009.html, [๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 
 ๕๑ กรุงเทพธุรกิจ, ย้ํา! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806813, [๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 

https://money.kapook.com/view189009.html


๔๖ 
 
หมู่บ้าน โดยการพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและแนวทางประชารัฐ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใน
ลักษณะ เงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน เพ่ือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ผ่านกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน วงเงินรวม ๑๘,๖๖๓.๗๕ 
ล้านบาท ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๖๕๕..หมู่บ้านด าเนินโครงการ 
จ านวน ๘๒,๓๓๕..โครงการ มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๘.๗..ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘        
ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ๑๘,๖๖๓.๗๕ ล้านบาทจากผลส าเร็จของการด าเนินโครงการดังกล่าว         
ในปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๙และ ๒๕๖๐ ซึ่งท าให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของหมู่บ้าน       
พร้อมทั้งเกิดเป็นความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่บ้าน ตามแนวทาง “ประชารัฐ”ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
จะน าไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยและที่ส าคัญประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน๕๒ 
 ไทยนิยม ยั่งยืน"(ภาคเกษตร) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้
งบประมาณ (กลางปี) ที่ ครม.อนุมัติให้ด าเนินโครงการอันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงฯกว่า 
๒.๔ หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ใน ๓ ประเด็นหลักคือ ๑. การปรับโครงสร้าง กษ.
ระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนงาน ไทยนิยม ยั่งยืน ๒. การสนับสนุนรายการอาชีพตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน เกษตร (เมนูอาชีพ)และ ๓. กลไกขับเคลื่อนงานส าคัญของ กษ.(ข้าว ยางพารา)๕๓  
 การปรับโครงสร้างบริหารส่วนกลางระดับนโยบาย 
 ๑.บริหารส่วนกลาง ระดับนโยบาย แยกเป็น ๒ ส่วน คือคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มี รมว.กษ.เป็นประธานกรรมการ เลขา สศก.เป็นกรรมการและ
เลขานุการและคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร   มี
ปลัดกระทรวง กษ.เป็นประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ/รอง
เลขาธิการ สศก.เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบ๕๔ ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ     

                                                           

 ๕๒ โยธาไทย, คู่มือ“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) , [ออนไลน์
แหล่งที่มา: https://www.yotathai.com/yotanews/community-200k, [๑๖ มกราคม ๒๕๖๑]. 
 ๕๓ เกษตรพันธุ์๙, ถอดรหัส"ไทยนิยม ยั่งยืน"(ภาคเกษตร), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 
kaset1009com/th/articles/116528, [๒๗ มกราคม ๒๕๖๑]. 
 ๕๔ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สศก. Kick off เมืองนนท์ ชี้แจงแนวทางประเมินผลโครงการ
จังหวัด เร่งขับเคลื่อนไทยนิยม ของ กษ., [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/view/1/28236/TH-
TH, [๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

https://www.yotathai.com/yotanews/community-200k
http://www.kaset1009.com/th/articles/116528


๔๗ 
 
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ (Agenda)และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ (Area Based) ที่ต้องใช้      การ
จัดการหลายมิติ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารรวมทั้งการบริหารงานบุคคลด้วยระบบ
คุณธรรมเพ่ือให้ข้าราชการในพ้ืนที่มีขวัญและก าลังใจปฏิบัติงานให้กับทางราชการอย่าง        เต็ม
ก าลังความสามารถ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 ๒.บริหารในพื้นท่ี (ระดับจังหวัด)แยกเป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายอ านวยการ (คณะอนุกรรมเพ่ือ
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด) มี รองผวจ.ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน,เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการและฝ่ายปฏิบัติการ แยกเป็น คกก.อ านวยการขับเคลื่อนงาน นโยบาย
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operation)และคณะท างานปฏิบัต ิ
การขับเคลื่อนงาน นโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (operation team) อัน
หมายรวมถึง ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการในพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงานใน
สังกัด กษ.พ้ืนที่ภาค/เขต/จังหวัด/อ าเภอ เช่น ชป.ปศ.พด.กสก.ฯลฯ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
สังกัด กษ.ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ถูกก าหนดโดยฝ่ายอ านวยการ  

กลไกขับเคลื่อน ข้าวและยางพารา  
๑.ข้าว ลดพ้ืนที่ท าน าปรังให้อยู่ในพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๑.๖ ล้านไร่,ส่งเสริมการท ากิจกรรมอ่ืน

ทดแทนการท านาปรัง โดยรณรงค์ให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลาย กรมส่งเสริม
การเกษตร /ปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน /ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายเป็นรายจังหวัดและเกษตรกรได้รับเงินค่าปัจจัยการปลูกพืชเฉลี่ยไร่ละประมาณ ๒,๐๐๐ 
บาท ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑ ล้านไร่ ปี ๕๙-๖๐ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่/ปี ปี ๖๑ จ านวน 
๔๐๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุน ๓ ปี รวมไร่ละ ๙,๐๐๐ บาท ปีที่๑=๒,๐๐๐ บาท ปีที่ ๒=
๓,๐๐๐ บาท ปีที่ ๓=๔,๐๐๐ บาท  
 ๒) ยางพารา ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๑ แผนปฏิรูป
เกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ (ไทยนิยม ยั่งยืน) เกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รายละไม่เกิน 
๑๐ ไร่ เพ่ือชดเชยรายได้และเป็นทุนในการประกอบอาชีพ แผนการสงเคราะห์ปลูกแทนของ   การยาง
แห่งประเทศไทย ๔๐๐,๐๐๐ไร่ (ปลูกไม้ยืนต้นอ่ืน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ปลูกยาง ๒๐๐,๐๐๐ ไร่) เกษตรกร
ได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ใน ระยะเวลา ๗ ปี เพ่ือเป็นค่าปัจจัยการผลิต ทั้งนี้ การ
ด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะควบคู่สอดคล้อง ไปกับ ๑๕ โครงการตามนโยบายส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๑ อันประกอบไปด้วย๕๕ 
 

                                                           

 ๕๕ นายกฤษฎา บุญราช, ถอดรหัส"ไทยนิยม ยั่งยืน" (ภาคเกษตร) , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.kaset11009.com/th/articles/11165282 ถอดรหัส, [๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑].  



๔๘ 
 
 ๑) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)          
 ๒) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 ๓) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
 ๔) การบริหารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
 ๕) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร/GAP  
 ๖) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
 ๗) ธนาคารสินค้าเกษตร  
 ๘) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบกระจายน้ า  
 ๙) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
 ๑๐) พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ  
 ๑๑) จัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (แก้ปัญหา IUU)  
 ๑๒) พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
 ๑๓) ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  
 ๑๔) ตลาดสินค้าเกษตร       
 ๑๕) การช่วยเหลือหนี้สีนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพ้ืนที่ ตามที่ได้รับงบประมาณ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ลงพ้ืนที่ ที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯ ประชุมสร้างความเข้าใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อม
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แนวทางการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน๕๖ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี
เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์      
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบหลักในการด าเนินการเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่      
ความยั่งยืน ด าเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอและพ้ืนที่

                                                           

 ๕๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงเกษตรฯ ประชุมสร้างความเข้าใจเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คิกออฟลงพ้ืนที่ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  
https://www.moac.go.th/news-preview-401991791191, [๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 

https://www.moac.go.th/news-preview-401991791191๙๑


๔๙ 
 
กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโรงการไทยนิยม ยั่งยืน รวม ๗,๖๖๓ 
ทีม พ้ืนที่ ๘๓,๑๕๑ แห่ง 
 ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศสู่ความ
ยั่งยืนใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
 ๑) คนไทยไม่ทิ้งกัน แผนงานเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ งบประมาณ ๖๙๓ ล้านบาท   
 ๒) ชุมชนอยู่ดีมีสุข แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ 
งบประมาณ ๑๔,๒๐๓ ล้านบาทและ  
 ๓) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) พัฒนาชุมชน/กลุ่ม ให้ความรู้แก่
เกษตรกรเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการ งบประมาณ สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ขั้นตอน งบประมาณ ๑๐,๐๙๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๔,๒๙๔ ล้านบาท โดยท าการชี้แจงท าความ
เข้าใจเมนูโครงการอาชีพต่างๆ ให้ชัดเจนกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อ าเภอและต าบลทั่วประเทศ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน มีการเตรียมความพร้อมทั้งจ านวนคนที่จะร่วมทีมให้เพียงพอกับพ้ืนที่ 
รวมทั้งให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ด้วย นอกจากนี้ในวันที่ ๒๑ ก.พ. จะเป็นการคิกออฟ พร้อมกันต าบลละ ๑ หมู่บ้าน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชนเพ่ือจัดท า
โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ต่อไป 
 ส าหรับเมนูอาชีพภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วย ๕๗ 
 ๑) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียน เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐของ
กระทรวงเกษตรฯ  
 ๒) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
 ๓) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน  
 ๔) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลินสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม  
 ๕) โครงการศูนย์ขยายพันธ์พืช  
 ๖) โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ดี  

                                                           

 ๕๗  ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, เร่ือง การดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพ้ืนที่ ตามที่ได้รับ
งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.ppb.moi.go.th/midev011/?catalogy=moi_thainiyom,  [๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑]. 



๕๐ 
 
 ๗) โครงการขยายพันธุ์สัตว์และส่งเสริมการผลิตการผลิตปศุสัตว์  
 ๘) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  
 ๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  
 ๑๐) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  
 ๑๑) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  
 ๑๒) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 ๑๓) เพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร  
 ๑๔) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  
 ๑๕) สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง  
 ๑๖) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง  (ยางแห้ง)   
 ๑๗) โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร  
 ๑๘) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูป  
 ๑๙) โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน   
 ๒๐) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน 
 อนุมัติ ๑,๘๙๖ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก ๑,๓๓๗ ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพ่ือ
ติดตามความคืบการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยมี นพ.พิชญา นาค
วัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า๕๘ 
 จากผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต พบว่า มี
จ านวนโครงการที่ผ่านการพิจารณา จ านวน ๑,๘๙๖ โครงการ จาก ๑,๓๓๗ ชุมชน โดยมีงบประมาณ
ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จ านวน ๒๔๕,๑๒๗,๘๐๐ บาท ซึ่งร้อยละ ๗๔.๙๑ เป็นโครงการประเภท
สาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณูประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชน รองลงมาเป็น
โครงการด้านสังคม ร้อยละ ๑๗.๘๗และด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ ๕.๘๙ ขณะที่โครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนน้อยที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ ๑.๔๓ 
เท่านั้น ส าหรับปัญหาส าคัญที่พบจากการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต 

                                                           

 ๕๘ ประชาชาติธุรกิจ, อนุมัติ ๑,๘๙๖ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก ๑,๓๓๗ ชุมชน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ, 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/property/news-173366, [๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑].  



๕๑ 
 
คือ การขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ ความต้องการของชาวชุมชนในเขตเมืองและ
ข้อก าหนดไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ เช่น การจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
 ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ส าหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นและฟ้ืนฟูชุมชนและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยมี
เป้าหมายในการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน ด้วยการให้ชุมชนได้ร่วมมือกันท ากิจกรรมหรือสิ่งต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การด าเนินการต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง 
ชัดเจน รวมถึงการจัดส่งโครงการต้องมีการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และจัดส่งตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 ชําแหละ ๕ โครงการไทยนิยมฯ รบ.บิ๊กตู่ใช้ ๙.๔ หม่ืนล. คุ้มค่าหรือละลายแม่น้ํา? 
 การวางงบประมาณไว้ที่ ๙๔,๗๐๗ ล้านบาท ด าเนินการไปแล้ว ๓ โครงการหลัก ได้แก่ 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทและยุทธศาสตร์ปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส่วนอีก ๒ โครงการคือ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ยังไม่มีการรายงานด าเนินการความคืบหน้าให้กับ
คณะรัฐมนตรีทราบ”๕๙ 
 หลายคนอาจทราบไปแล้วว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการระดับ ‘อภิมหาโปร
เจ็ก’ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) หวังกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง หลังทรุดหนักนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อ ๔ ปี
ก่อน คณะรัฐมนตรีหว่านงบประมาณลงทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศตามปรัชญา  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น ‘แม่งาน’ หลักในการกระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น เท่าที่
ตรวจสอบพบขณะนี้มีประมาณ ๕ โครงการย่อย รวมเม็ดเงินประมาณ ๙.๔ หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ดี
อุปสรรคใหญ่ของโครงการดังกล่าวคือ ประชาชนยังไม่ค่อยรู้จัก หรือไม่ทราบว่ามีโครงการอะไรจาก
ภาครัฐบ้าง ท าให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เร่ง พีอาร์ ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลโดยพลัน มีการชูดาราบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์
ด้วย อ่านประกอบ พีอาร์ถี่ขึ้นใช้ดาราชู รบ.สั่งโฆษก มท.กรมประชาฯ เร่งอธิบาย ปชช.โครงการไทย
นิยมแล้วใน ๕ โครงการย่อยของ ไทยนิยม ยั่งยืน มีอะไรบ้าง ใช้เม็ดเงินแต่ละโครงการเท่าไหร่ ? 

ตรวจสอบข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรี พบรายละเอียด ดังนี้ 
๑) โครงการหมู่บ้านชุมชนละ ๒ แสนบาท ได้มีการก าหนดวงเงินไว้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 

ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ โดยกรอบการด าเนินโครงการนี้มีผล

                                                           

 ๕๙ ส านักข่าวอิศรา, ชําแหละ ๕ โครงการไทยนิยมฯ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.isran 
ews.org/isranews-scoop/68307-isranews-68307.html, [๓ สิงหาคม ๒๕๖๑]  



๕๒ 
 
บังคับใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เบื้องต้น กระทรวงมหาดไทยรายงานผลด าเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีทราบ
แล้ว มีการเสนอโครงการจากหมู่บ้าน/ชุมชน ๙๑,๓๘๔ โครงการ จาก ๘๐,๗๕๔ หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน 
 ๑๖,๑๐๗,๓๓๕,๑๘๔ บาท (ราว ๑.๖ หมื่นล้านบาท)และแบ่งเป็นส่วนภูมิภาค ๘๙,๓๘๕ โครงการ  
ซึ่งได้จาก ๗๙,๓๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๑๕,๘๕๓,๓๑๖,๙๘๔ บาท (ประมาณ ๑.๕ หมื่น
ล้านบาท)และส่วน กทม. ๑,๙๙๙ โครงการ จาก ๑,๓๗๖ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๒๕๔,๐๑๘, 
๒๐๐ บาท๖๐ 
 มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการนี้ จ านวน ๓๑ 
จังหวัด ๑,๔๗๙ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยระบุสาเหตุว่า ไม่มีพ้ืนที่ด าเนินโครงการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอและได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถคัดเลือกคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ หรือหลักเกณฑ์โครงการไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน เป็นต้น 
 โครงการนี้ถูกส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
สภาพัฒน์ฯ แสดงความเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัดขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งพิจารณากลไกการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สะท้อนทั้งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริงด้วย อ่าน
ประกอบ : รวมงบไทยนิยมฯ ๙.๔ หมื่นล.! สภาพัฒน์ฯจี้ มท.ตรวจสอบให้รัดกุม-ปชช.ต้องได้ประโยชน์ 
 ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก าหนดวงเงิน ๒๑,๐๗๘ ล้าน
บาท กระทรวงการคลังเป็นแม่งานหลัก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ เห็นชอบ
หลักการโครงการนี้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วยวงเงินค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคเท่าที่จ าเป็น จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
แบ่งเป็น วงเงิน ๒๐๐ บาท/คน/เดือน ส าหรับผู้มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท/ปีและวงเงิน ๓๐๐ บาท/คน/เดือน ส าหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี รวมถึงวงเงิน
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก าหนด จ านวน ๔๕ บาท/คน/๓ เดือน 
วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จ านวน ๕๐๐ 
บาท/คน/เดือน วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) จ านวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือนและ 
วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ านวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือน 

                                                           

 ๖๐ เรื่องเดียวกัน 



๕๓ 
 
 ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบว่า กรมบัญชีกลาง 
ได้แจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐-๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ มี
ผู้มารับบัตรแล้ว ๑๑ .๐๖ ล้านราย (ร้อยละ ๙๖) มีผู้มีสิทธิเสียชีวิตแล้ว ๑๒๔,๕๓๓ ราย โดย
ด าเนินการระงับบัตรของผู้มีสิทธิที่เสียชีวิตแล้ว๖๑ 
 ข้อมูลการวางเครื่อง EDC หรือ ‘เครื่องรูดบัตรประชารัฐ’ ติดตั้งแล้ว ๓๐,๔๖๐ เครื่อง
ทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
๒๘,๙๗๗ แห่ง ร้านก๊าซหุงต้ม ๘๒๘ แห่ง รถ บขส. ๑๒๑ แห่งและรถไฟ ๕๓๔ แห่ง โดยคงเหลือ
ร้านค้าธงฟ้า อีก ๙,๐๒๓ แห่งและร้านกา๊ซหุงต้มอีก ๖,๑๗๒ แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้งเครื่องมี
ประชาชนมาจับจ่ายสินค้าไปแล้วกว่า ๑๐๓ ล้านรายการ รวมวงเงินกว่า ๓๐,๗๑๖.๔๔ ล้านบาท (ราว 
๓ หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ดีภายหลังรัฐบาลประกาศใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวในช่วง ๘ เดือนที่
ผ่านมา กระทรวงการคลังที่ติดตามลงพ้ืนที่ตรวจสอบ พบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ มีร้านค้าธงฟ้าท า
ผิดหลักเกณฑ์หลายแห่ง เช่น ร้านธงฟ้าใน จ.เชียงราย ฉวยโอกาสเรียกเก็บเงินจากการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม เนื่องจากเจ้าของร้านอ้างว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ยังมีกรณี
ร้านค้าในตลาดนัด จ.อ านาจเจริญ ขายสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยยึดบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐไว้และน าบัตรของผู้มีสิทธิไปรูดร้านธงฟ้าที่เป็นร้านค้าส่งใน จ.มุกดาหาร เป็นต้น  
 ส านักงานคลังจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้า
ประชารัฐและกรมบัญชีกลางได้สั่งให้ส านักงานคลังจังหวัด เรียกคืนเครื่อง EDC จากเจ้าของร้านค้า
ดังกล่าวแล้วและจะไม่ให้มีการวางเครื่อง EDC ของโครงการนี้แก่ร้านค้าเหล่านั้นอีกต่อไป 
 ๓) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ก าหนดวงเงิน 
๒๔,๓๐๑ ล้านบาท โครงการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก มีการอ้างว่าเกษตรกรได้
ประโยชน์รวม ๔.๓ ล้านคน ซอยย่อยได้อีก ๒๐ โครงการ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ
น้ า เช่น การสร้างฝายชะลอน้ า ๑,๓๔๙ แห่ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ระบุว่า สร้างไปแล้ว 
๒๕๕ แห่ง) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ าชลประทาน ๑,๔๐๐ แห่ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. 
๒๕๖๑ ระบุว่า สร้างไปแล้ว ๗๒ แห่ง) เป็นต้น 
 ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร หวังผล ๒๗,๙๒๐ ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินเกษตรอ่ืนที่
เหมาะสม หวังผล ๖,๘๓๒ ไร่ ด้านการปศุสัตว์ เช่น ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ หวัง
ผล ๒๕,๑๖๙ ตัว เป็นต้น  

                                                           

 ๖๑ เรื่องเดียวกัน 



๕๔ 
 
 ด้านผลผลิตทางการเกษตร เช่น พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน หวัง
ผล ๓๐,๐๐๐ ราย ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ หวังผล ๓,๕๐๙.๕ ตัน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หวังผล ๒,๐๐๐ กิจการ เป็นต้น ๖๒ 
 ๔) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก าหนดวงเงินจ านวน ๙,๓๒๘ ล้านบาท
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแม่งานหลัก วางแผนด าเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๓,๒๗๓ แห่ง ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการและจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
OTOP จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการท าโครงการใด ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
 ๕)โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ ก าหนดวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเจ้าภาพ
หลัก เป้าหมายคือเพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชนผ่าน
กองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๖๕,๖๗๐ กองทุน สนับสนุนให้กองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการ จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการท าโครงการใด ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
 การวางงบประมาณไว้ที่ ๙๔,๗๐๗ ล้านบาท จากแผนงานใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ก าหนดงบไว้ราว ๙.๕ หมื่นล้านบาท เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายประชารัฐและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เนินการไปแล้ว ๓ โครงการ
หลัก ได้แก่ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการหมู่บ้ าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทและ
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส่วนอีก ๒ โครงการคือ โครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีและโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ยังไม่มีการรายงานความคืบหน้า
ให้กับคณะรัฐมนตรีทราบ ดูรายละเอียดได้ตามตารางท้ายรายงานนับเป็นอีกหนึ่งอภิมหาโครงการที่ใช้
งบประมาณเฉียดแสนล้านบาท เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ท้ายสุดประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วยหรือไม่ คงต้องรอติดตามผลกันต่อไป 

โอกาศนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เสมือนการสร้างความฝัน ซึ่งอาจดูยิ่งใหญ่ แต่ความฝันจะใหญ่
หรือเล็ก อยู่ที่การกระท า เพ่ือที่จะท าให้ความฝันเป็นจริงและเราทุกคนจะเดินหน้าร่วมกัน เพ่ือ
ลูกหลานในภายภาคหน้า การพัฒนาประเทศท่ี จะเกิดความยั่งยืนต่อไปได้ ต้องเกิดจากทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการจัดท า แผนงาน โครงการและงบประมาณที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศ 
เพ่ือน าความสุขความเจริญลงในสู่พ้ืนที่และพวกเราทุกคน ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ตามอ านาจหน้าที่ ด้วย
ความสุจริต มุ่งมีมุ่งเจริญต่อกัน  

                                                           

 ๖๒ เรื่องเดียวกัน 



๕๕ 
 
 สิ่งที่คนไทย ในยุคของเราและต่อไปในภายภาคหน้า ต้องการ หรือเรียกว่า ไทยนิยม
ยั่งยืน จากนี้ไป  พ่ีน้องคนไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมเดินตามค าสอนของพ่อ ที่ทรงห่วงใยและมอบให้เรา
ไว้คือ การรู้รักสามัคคี ๓ ค านี้ยัง คงดังกึกก้อง  ในความทรงจ าไม่เสื่อมคลาย คงไม่มีใคร มาบังคับเรา
ให้รักใคร่ปรองดองกันได้ ขึ้นอยู่ที่จิตใจของแต่ละบุคคล แต่เราทุกคน จะหันหน้าเข้าหากัน ด้วยความ
เข้าใจและร่วมกันท างานเพ่ือชาติบ้านเมือง อันเป็นที่รักยิ่งและที่ส าคัญ เพ่ือถวายแด่พ่อหลวงของเราที่
อยู่บนสรวงสวรรค์ โดยมีสัญญาประชาคม ซึ่งเกิดจากความคิดเห็น ความต้องการของคนไทย ทั้ง
ประเทศเป็น โซ่ทองคล้องใจ เป็นหนึ่งเดียว แล้วจะเป็นเข็มทิศน าทาง ว่าเราจะสามัคคีและเดินหน้า
ประเทศไทยไป ด้วยกัน ประเทศนี้เป็น ของเราทุกคน ๖๓ 
 ดังนั้นรัฐบาล ที่เข้ามาบริหารประเทศ จึงเป็นของคนทั้งประเทศ  ไม่ใช่ของคนใด พรรค
ใด แต่เป็นกลไกของประชาธิปไตยที่จะสร้างสรรค์สังคม ลดความเหลื่ อมล้ า ให้ทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกันได้ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความยุติธรรม เท่าเทียมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลพวกมี
รายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ลงทะเบียนด้วยสวัสดิการแห่งรัฐ   ซึ่งปัจจุบัน มีจ านวน ๑๑.๗ ล้าน
คน ต่อไปจะสามารถ นโยบายการช่วยเหลือที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้มาก ที่สุด โดยมีการจัดสรรงบประมาณ บริหารประเทศอย่าง เหมาะสม เป็นธรรม 
 งบประมาณ บริหารประเทศและงบลงทุนการจ้าง งาน  ซึ่งมีงบประมาณอย่างจ ากัด ไม่
สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน วันนี้ต้องเข้าใจในระบบจัดเก็บภาษี ปัจจุบันคนไทยมีประมาณ ๗๐ ล้าน
คน แต่เสียภาษีในระบบเพียง ๑๐ ล้านคนเท่านั้น แต่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันให้ได้ 
โดยการสร้างชุมชนให้อยู่ดีมีสุข คนในชุมชนมีงาน มีรายได้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่ง
ต่างๆเหล่านี้ จะด าเนินการอย่างเป็นระบบ ด้วยการปฏิรูปโครงการ สร้างการผลิตภาคการเกษตรและ
การท่องเที่ยวที่ด าเนินการในแบบประชารัฐ ขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จจากชุมชน หรือที่เรียกว่าการ
ระเบิดจากข้างใน  
 จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นมาในโลก ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้
เป็นอย่างดีว่า หนทางที่จะท าให้เราอยู่รอดปลอดภัย ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ในยุคที่ทุกคนต่าง
แย่งแข่งขันกัน ในทุกด้าน ก็ด้วยการด าเนินชีวิตตามรอยพ่อ สร้างค่านิยมวิถีไทย วิถีพอเพียง น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือรู้จักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันศึกษาหาความรู้ ควบคู่ไป
กับคุณธรรม เป็นเครื่องน าทางในชีวิต ซึ่งต้องสร้างวินัยในการออมในช่วงอายุ ให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ส าหรับความรู้ที่พ่ีน้องทุกคนต้องเข้าใจคือ การรู้จัก

                                                           

 ๖๓ กองทัพภาคที่ ๒, ไทยนิยม ยั่งยืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watc 
h?v=Ew3Gk-P7JMA, [๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 



๕๖ 
 
สิทธิหรือ สิ่งที่เราพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย เพ่ือที่จะได้หวงแหนและรักษาสิทธิของเราและไม่ไปละเมิด
สิทธิของผู้อื่น เพราะผู้อ่ืนก็ย่อมรักษาสิทธิของเขาเช่นกัน ๖๔ 
 กล่าวโดยสรุปคือ รักษาสิทธิของเรา เคารพสิทธิของผู้อ่ืน นอกจากนั้น เราจะต้องรู้ว่ามี
หน้าที่ใดบ้าง ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในฐานะเป็นพลเมืองที่โชคดี ได้เกิดอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย 
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หน้าที่อีกประการหนึ่งที่ เราจะต้องท าความเข้าใจคือ การเรียนรู้กลไกการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในแต่ละดับ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่จะต้องมีความรู้ในเบื้องต้น เพ่ือจะ
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ รายการตรวจสอบ โดยเฉพาะบริหารที่มุ่งประโยชน์แก่
ประชาชน เราจะปล่อยให้บุคคลใด หรือกลุ่มใดมาบริหารราชการ โดยทุจริตไม่ชอบต่อไป ไม่ได้แล้ว 
เพราะต่อจากนี้จะ เป็นยุคประชาธิปไตย ไทยนิยมโดยแท้ ซึ่งประชาธิปไตยส าหรับประชาชนที่มี
ความรู้ และความเข้าใจอย่างแท้จริ ง ว่าการปกครอง โดยประชาชน เ พ่ือประชาชน อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาติไม่ใช่ ประชาธิปไตยของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แบบเดิม ที่ส่งตัวแทนให้เราเลือกเพ่ือ สร้างความชอบธรรมไป บริหารผลประโยชน์
ของ ชาติเข้าตน หรือกลุ่มของตนอีกต่อไป หากเป็นประชาธิปไตยที่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม ในการ
เลือกผู้แทนตามความต้องการที่ แท้จริง ข่าวไปท าหน้าที่แทนเราในสภา เพ่ือสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง
และความยั่งยืนให้กับคนไทยทั้งชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เทคโนโลยีได้ย่อโลก ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารกัน เราได้เข้าไปมีส่วนร่วม ใน
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยไม่อาจรู้ตัวด้วยซ้ า สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรา
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและที่ส าคัญ ท าให้เราเข้าถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น อีกด้วย ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความส าคัญต่อ สิ่งนี้ และจัดท า
อินเตอร์เน็ตประชารัฐ เข้าถึงหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันและช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าในชนบท 
สามารถติดต่อผู้ซื้อที่อยู่ในเมือง หรือที่อยู่ที่ใดในโลกได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกต่อไป 
วันนี้จึงเป็นความท้าทายของตัวเรา จะเรียนรู้ เข้าถึงเทคโนโลยี เพ่ือเข้าถึงประโยชน์ของตัวได้อย่างไร 
เพราะความรู้และโอกาสเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบ   Smartphone 
ทั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยเฉพาะข้อมูลในโลกข่าวสาร มี
ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี การกระท าใดๆในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถระบุความเป็นตัวตนของเราได้ 
แม้ว่าจะไม่ระบุชื่อก็ตาม ที่ส าคัญ มีกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตราไว้ หรือมีอัตราโทษจ าคุกหรือปรับเป็นแสน ดังนั้น เราต้องใช้อย่างมีสติ เรื่องชั่วอย่าแชร์ 

                                                           

 ๖๔ เรื่องเดียวกัน 



๕๗ 
 
เรื่องไม่ดีอย่าดู เรื่องน่ารู้น่าศึกษาน ามาพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพสร้างรายได้แค่ เราก็ไม่ตกยุค 
Thailand ๔.๐ แล้ว ๖๕ 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคน อย่าได้มองข้ามว่า ไม่ใช่ธุระของตน เพราะว่าหากท า
เช่นนั้นปัญหาย่อมเข้ามาหาตนเอง หรือคนรอบข้าง ดังนั้นทุกคนต้องร่วมเป็นพลังแผ่นดิน อบรมสั่ง
สอนดูแล เอาใจใส่ลูกหลานให้ ห่างไกลจากยาเสพติด สอดส่องดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา ในชุมชน
และสังคมของตนเองได้ เพราะมันเปรียบสเหมือนมะเร็งร้าย เมื่อมันลุกลามแล้วจะท าให้สถาบัน
ครอบครัวชุมชนสังคมพังทลายลง จะต้องไม่ให้พวกชั่วร้ายเหล่านี้แอบแฝงหยั่งรากลึกมีความเข้มแข็ง
ในชุมชนของเราได้เป็นอันขาดมิเช่นนั้นประเทศไทยจะเป็นทาสยาเสพติดละอายวิญญาณต่อบรรพชน
ที่ปกบ้านป้องเมืองไว้ให้เราด้วยเลือดเนื้อและชีวิตแต่ลูกหลานจะมาสิ้นชาติเพราะความโง่เขลาเบา
ปัญญา เป็นเรื่องท่ีน่าเศร้า เราต้องไม่ให้เกิดขึ้นเป็นเด็ดขาด๖๖  
 โอวาทจากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ลูกหลานทั้งหลาย ถ้าอยากเป็นไทย ก็อย่าไปท าอย่าไป
กินยาบ้า  ไปติดยาบ้า แล้วพากันเสียคนไปใหญ่ ไม่รู้ตัว เมืองไทยของเรา เวลานี้ติด อย่างงอมแงมเลย 
ในเรื่องยาบ้า ถ้าติดยาบ้ากันแล้ว ต่อไปกินกันไปคุมกันไป ไม่มีใครก าจัดไม่มีใครละไม่มีใครเลิก ไทยก็
อยู่ไม่ได้ ต้องเป็นทาสของยาเสพติด ไม่มีใครที่จะมาท าลายชาติของเราได้ ก็มีแต่ลูกหลานและญาติพ่ี
น้องชาวไทยที่จะท าลายชาติเอง หรือท าให้ชาติเสียหาย เพราะฉะนั้นเราเป็นไทย เราอย่าเป็นทาส ถ้าไม่
เชื่อกู พากันเสพมึนเมาทั้งชายและหญิง ต่อไปจะไม่มีคนไทย จะมีแต่เป็นทาสกันหมดแล้วลูกหลานเอ้ย  
 ไทยนิยมคือ ค่านิยมของคนไทยที่ศรัทธาความดีงาม ไม่ใช่ประชานิยม หากเป็นความ
ต้องการให้ส่วนราชการ ที่มีแผนงานโครงการและงบประมาณท างานร่วมกัน ลดการซ้ าซ้อนโดยการ
ขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยทุกส่วนท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปประธรรม
จับต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ ศาสตร์พระราชา ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙และตรงตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  ๑๐ อย่างแท้จริง เราจงมาร่วมกันสืบสาน รักษาต่อยอด พระราชปณิธาน ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือน าพาประเทศชาติไป สู่การ
พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืนสืบต่อไป 
 ๒.๓.๖  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 อ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่ วนต าบล  องค์การบริหารส่ วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ 
                                                           

 ๖๕ เรื่องเดียวกัน  
 ๖๖ นันทรัตน์ สุขศรี กผ.พช/สป.มท., ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน., แนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: [๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 



๕๘ 
 
พ.ศ. ๒๕๔๖) ก าหนดให้องค์การ บริหารส่วนต าบลมโีครงสร้าง ดังนี้ ๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยสมาชิกสภาที่มาจาก การเลือกตั้งหมู่บ้านละ ๒ คน องค์การบริหารส่วน
ต าบลใดมี ๑ หมู่บ้านให้มีสมาชิก ๖ คน ถ้ามี๒ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๓ คนและให้สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกคนใดคน หนึ่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกจากสมาชิก ด้วยกันเองหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 ๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในทางบริหารกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม 
นโยบายและแผนพัฒนาต าบล รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  ๒. คณะผู้บริหาร 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  ประชาชนและให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ไม่เกิน ๒ คนและเลขานุการ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีก ๑ คน ผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามมติข้อบัญญัติและ 
แผนพัฒนาต าบลและรับผิดชอบต่อการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การ  
บริหารส่วนต าบล 

๒) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเสนอให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
อย่างน้อยปีละสองครั้ง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖)  
 สรุปประเด็นไทยนิยม ยั่งยืน 
 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ให้แก่คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคและบุคลากรที่เป็นวิทยากรระดับจังหวัด 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

  

 



๕๙ 
 
 ๑) ไทยนิยม คือ นิยมความดี ความงาม ไม่ใช่ประชานิยม” 
 ๒) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน : คือการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยังยืน เป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล อาศัยความร่วมมือกันของหน่วยงานองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน๖๗ 

 ๓) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องการให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มี แผนงาน 
โครงการและงบประมาณลงไปในพ้ืนที่  ได้มีการบูรณาการ การท างานร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนในการลงพ้ืนที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปและปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
 ๔) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้  ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน ถึงการท างานของรัฐบาล แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ ลงไป
ด าเนินการในพ้ืนที่ เมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือน าประเทศ
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๕) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการท างานใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะบนลงล่าง 

(Top-down) คือ นโยบายรัฐบาลลงไปสู่พ้ืนที่และลักษณะล่างขึ้นบน (Bottom-up) คือ สะท้อนความ
ต้องการของประชาคมจากการท าประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ประเด็นสําคัญท่ีต้องดําเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ๑) กิจกรรม แผนงาน โครงการที่ด าเนินการแล้วเป็นประโยชน์ต่อชาติและส่วนรวม 
 ๒) การท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์และข้าราชการมี
ความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติเพื่อประชาชน 
 ๓) การท างานเพ่ือตอบสนอง 
 ๓.๑ การสร้างความเท่าเทียม ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  
 ๓.๒ การสร้างความเป็นธรรม โดยการดูแลผู้มีรายได้น้อย สร้างโอกาส สร้างรายได้
ให้คนกลุ่นนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน 
 ๑) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกิดจากปัญหาการสร้างโอกาสที่ไปไม่ถึงทุกพ้ืนที่ รัฐบาล
จึงมีแนวคิดการแก้ปัญหาว่าท าอย่างไรให้ประชาชนได้รับโอกาสได้รับประโยชน์จากรัฐบาลอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงเกิดเป็น “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เพราะประชาชนคือรากแก้วของ
ประเทศ การพัฒนาในทุกด้านจึงต้องค านึงถึงความม่ันคงและความเหมาะสม 

                                                           

 ๖๗ เรื่องเดียวกัน 



๖๐ 
 
 ๒) สิ่งที่รัฐบาลด าเนินการ “ผลิตก าลังคน สร้างพลังทางสังคม การกระจายรายได้” 
 ๒.๑ การก าหนดแผนการด าเนินงานทั้งงาน (Function Agenda) งานบูรณาการให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๒ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 ๒.๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจท าให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่มี
รายได้น้อย 
 ๒.๔ รายได้หลักจากรัฐบาล คือ ภาษีของประชาชนดังนั้นการน าภาษีของประชาชน
ไปใช้ประโยชน์จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนอย่างสูงสุด๖๘ 
 ไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดประชารัฐ  
 การบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 
๔.๐ ในทุกด้านอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาทุกระดับให้เติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคน ให้ไปสู่ ๔.๐ โดยการสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง ผ่านการเรียนรู้และ
การสร้างความเข้าใจ คน เรียนรู้ เข้าใจ น าไปสู่การสร้างความปรองดองของชาติทุกระดับทั่วประเทศ 
ในทิศทางเดียวกันโครงการแผนงานกิจกรรม ของหลายองค์กรและหลายหน่วยงาน มีการด าเนินการ
ตามรูปแบบเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน แต่มีเป้าประสงค์ในทิศทางเดียวกัน คือ การพัฒนาประเทศ 
“ไทยนิยม” คือ การพัฒนาประเทศ๖๙ ร่วมกันสอดคล้องกันในรูปแบบและเป้าหมายที่คล้ายถึงกัน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ห้ามมองข้ามความต้องการของพ้ืนที่ (Big Data) เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือจัดท าโครงการในการพัฒนาโดย
เน้นที่ความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ให้ทุกกระทรวงวิเคราะห์บิ๊กกับตาของหน่วยงานตนเอง
เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งใดส าคัญ สิ่งใดต้องแก้ไข สิ่งใดต้องท าก่อนท าหลังและสิ่งใดต้องเร่งพัฒนา ให้
ครอบคลุมทุกมิติ เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง โดยอาศัยเหตุและผลของข้อมูล รวมถึงบริบทของ
พ้ืนที่นั้นนั้นเป็นฐานในการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา”  
 โดยต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม  

๑) เข้าใจ หมายถึง เข้าใจในบริบทของพ้ืนที่ 
๒) เข้าถึง หมายถึง การเข้าถึงความต้องการของประชาชน 

                                                           

 ๖๘ เรื่องเดียวกัน 
 ๖๙ โกวิทย์พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต , พิมพ์ครั้งที่ ๔ 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐. 



๖๑ 
 

๓)และจึงพัฒนาตามข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาไม่มองข้ามความต้องการของพ้ืนที่ 
 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ๑) การสร้างกลไกหลักในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ โดยการสื่อสารสร้างหลักคิด
ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 ๒) การพัฒนาต่อยอดจาก ประชารัฐ 
 ๓) ส่งเสริมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขาดแคนอะไร ทดแทนให้ ริเริ่มใหม่ 
โดยการร่วมคิดร่วมท า 
 ๔) การก าหนดแผนงาน โครงการ ต้องได้รับการยอมรับจากกลไกการขับเคลื่อน โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านเวทีประชาคม  
 ๕) ด้วยการระเบิดจากข้างใน 
 ๖) หลักการ ๓ ประสาน รัฐ ราษฎร์ เอกชน 
 ประเด็นเน้นย้ําของนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ๓ 
ประเด็นสําคัญ  
 ๑) “ไทยนิยม ยั่งยืน” คือการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย “การใช้พลังคนไทยในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน” 
 ๒) การสร้างการรับรู้ หน้าที่หลักของรัฐบาล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ การ
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ โดย 
ผ่านกลไกทีมขับเคลื่อนฯ ทุกระดับ๗๐ 
 
๒.๔ บริบทพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่วิจัยของต าบลวังจันทร์ ต าบลของอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ซึ่งมีข้อมูลของพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๔.๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ๑.ประวัติความเป็นมา ตําบลวังจันทร์ 
 ต าบลวังจันทร์ จัดเป็นต าบลหนึ่งในทั้งหมด ๖ ต าบลของอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอสามเงาทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๕ กิโลเมตรและอยู่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔๖ กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต าบลวังหมัน 

                                                           

 ๗๐ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, แผนงานพัฒนาเกษตรกรรมตําบลวังจันทร์อําเภอสามเงา, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.nfctak.com/images/file_document/F๐๐๐42pdf, [๑๙ กันยายน ๒๕๖๐]. 

 



๖๒ 
 
ต่อมา ปี๒๕๓๐ ได้แยกตัวออกเป็นต าบลวังจันทร์ในปัจจุบัน อดีตเมืองวังจันทร์หรือนครวังจันทร์ เป็น
เมืองประวัติศาสตร์ ในอดีตสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเมืองเก่าแก่และส าคัญ 
 ๒.สภาพทั่วไปของตําบล 
 ต าบลวังจันทร์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐.๒๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๑๘๗,๖๕๒.๕ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านวังโพ  หมู่ที๒่ บ้านวังพระยาจันทร์ 
 หมู่ที่ ๓ บ้านวังน้ าผึ้ง  หมู่ที่ ๔ บ้านนาตาโพ 
 หมู่ที่ ๕ บ้านดงลาน  หมู่ที่ ๖ บ้านดงสามสิบ 
 หมู่ที่ ๗ บ้านอยู่ดี  หมู่ที่ ๘ บ้านมีสุข 
 หมู่ที่ ๙ บ้านศานติ  หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นกระถิน  
 ๓.มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ        ติดกับต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 ทิศใต้            ติดกับต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันตก ติดกับต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก๗๑  
 ๔.ภูมิประเทศ 
 ต าบลวังจันทร์มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม (หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๔) บางส่วนเป็นที่
ดอน (หมู่ท่ี ๕-หมู่ที่ ๑๐)และมีแม่น้ าวังไหลผ่าน (หมู่ท่ี ๑ หมู่ที่ ๒และหมู่ที่ ๓) เหมาะส าหรับ      การ
เพาะปลูกและท าการเกษตรประชากรมีครัวเรือนในต าบลทั้งสิ้น ๑,๘๑๕ ครัวเรือน   
 ๕.ประชากร 
 มีครัวเรือนในต าบลวังจันทร์ทั้งสิ้น ๑,๘๑๕ ครัวเรือนมีประชากรในต าบลทั้งสิ้น ๓,๖๗๓ 
คน แยกเป็น ชาย ๑,๘๓๕ คน หญิง ๑,๘๓๓ คน 
 ๖.อาชีพ 
 อาชีพส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม เช่น ท าสวนฝรั่ง ท าสวนกล้วยไข่ ท านา ปลูกข้าวโพด 
ฯลฯ อาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค ฯลฯ อาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างท าไร่ รับจ้างท าสวน รับจ้าง
ก่อสร้าง ฯลฯ หน่วยธุรกิจในต าบล 
 ๑) ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหลอด)                ๗ แห่ง          
 ๒) โรงสี (ขนาดเล็ก)                    ๑ แห่ง 

                                                           

 ๗๑ ไทยต าบลดอทคอม , ข้อมูลตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา ตาก , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: 
http://www.thaitambon.com/tambon/630306, [๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 

http://www.thaitambon.com/tambon/630306


๖๓ 
 
 ๓) ปั๊มน้ ามัน (ขนาดเล็ก ๒ ตู้)          ๓ แห่ง          
 ๔) อู่ซ่อมรถยนต์                       ๔ แห่ง 
 ๕) โรงงานอุตสาหกรรม (เหมืองแร่)   ๑ แห่ง          
 ๖) ร้านปะยาง/ซ่อมจักรยานยนต์    ๓ แห่ง 
 ๗) ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า             ๑ แห่ง          
 ๘) ร้านอาหาร                            ๒ แห่ง 
 ๙) ร้านค้า                                ๖๙ แห่ง        
 ๑๐) โกดังเก็บสินค้า                    ๒ แห่ง 
 ๑๑) โรงรับซื้อสินค้าทางการเกษตร   ๘ แห่ง         
 ๑๒) ร้านรับซื้อของเก่า                ๑ แห่ง 
 ๑๓) เสาโทรคมนาคม                    ๕ แห่ง         
 ๑๔) ลานรับซื้อสินค้าการเกษตร     ๘ แห่ง 
 ๑๕) ตลาดสินค้าชุมชนต าบลวังจันทร์ ๑ แห่ง   
 ๗.การเกษตรกรรม 
 ต าบลวังจันทร์มีสภาพทางภูมิประเทศที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมดัง 
เช่น ท าสวนฝรั่ง ท าสวนกล้วยไข่ เป็นต้นและมีแม่น้ าวังไหลผ่าน ๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๓) 
รวมทั้งมี สระน้ า ห้วยและคลอง ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญในการท าเกษตรกรรม๗๒  
 ๘.การศึกษา 
 ๑) โรงเรียนประถมศึกษา               ๔ แห่ง             
 ๒) โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๓ แห่ง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 ๓) ศูนย์การเรียนชุมชน ๑ แห่ง 
 ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๔ แห่ง                     
 ๕) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ๑๐ แห่ง 
 ๙.สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด/ส านักสงฆ ์ ๑๒ แห่ง                           
 ๑๐.สาธารณสุข 
 ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมู่บ้าน     ๒ แห่ง 
 ๒) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน   ๑๐ แห่ง 

                                                           

 ๗๒ ข้อมูลพื้นฐาน , สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ , 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://localwangchan.wordpress.com/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 



๖๔ 
 
 ๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)     ๑๖๕ คน  
 ๑๑.การบริการพื้นฐาน 
 ๑) การคมนาคม  ถนนล าดยาง ๑๗ สาย ถนนคอนกรีต ๒๐ สาย ถนนลูกรัง ๕๐ สาย 
 ๒) การโทรคมนาคมที่ท าการไปรษณีย์ประจ าหมู่บ้าน ๑ แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๓ แห่ง 
 ๓) การไฟฟ้า- ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (ท่ีปลูก
บ้านนอกชุมชน) 
 ๔) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยบริการประชาชน (ป้อมต ารวจ)  ๑ แห่ง๗๓ 
 ๑๒.แหล่งน้ํา 
 แหล่งน้ าธรรมชาติแม่น้ าวัง ๑ สาย คลอง ๔ สาย ห้วย ๑๔ แห่ง สระน้ า ๓๗ แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ประปาหมู่บ้าน ๑๔ แห่ง บ่อบาดาล ๑๕๙ แห่ง ฝาย ๗ แห่ง อ่างเก็บน้ า ๕ แห่ง  
สระน้ า ๘ แห่ง บ่อน้ าตื้น ๔๐ แห่ง  
 ๑๓.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 ๑) แร่เฟล์ดปาร์ ป่าแม่สลิด – โป่งแดง 
 ๒) แร่เหล็ก ป่าแม่สลิด – โป่งแดง 
 ๑๔.มวลชนจัดตั้ง 
 ๑) ลูกเสือชาวบ้าน  ๒ รุ่น  จ านวน ๓๐๐ คน 
 ๒) ไทยอาสาป้องกันชาติ  ๑ รุ่น  จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๓) อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง  ๕ รุ่น  จ านวน ๕๐๐ คน 
 ๔) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ๙ รุ่น  จ านวน ๙๐ คน 
 ๕) ยุวเกษตรกร  ๒ รุ่น  จ านวน ๘๐ คน 
 ๖) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ๓ รุ่น  จ านวน ๑๒๕ คน๗๔ 
 ๑๕.กลุ่มอาชีพในตําบลวังจันทร์ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 ๑) กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านวังโพ  มีสมาชิก ๑๖ คน 
 ๒) กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านวังพระยาจันทร์  มีสมาชิก ๑๙ คน 
 ๓) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๒๘ คน 
 ๔) กลุ่มผู้เลี้ยงโค สปก.บ้านอยู่ดี  มีสมาชิก ๑๗ คน 

                                                           

 ๗๓ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่น, (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๖๓. 
 ๗๔ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสาน
มิตร, ๒๕๔๖), หน้า ๓.   



๖๕ 
 
 ๕)  กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเลี้ยงโคเด่นกระถิน  มีสมาชิก ๑๓ คน 
 ๖) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๙   คน 
 ๗) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๒๘ คน 
 ๘) กลุ่มแม่บ้านอยู่ดี  มีสมาชิก ๒๖ คน 
 ๙) กลุ่มแม่บ้านเด่นกระถิน  มีสมาชิก ๓๑ คน 
 ๑๐) กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๓๘ คน 
 ๑๑) กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านวังโพ  มีสมาชิก ๔๒ คน 
 ๑๒) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังพระยาจันทร์  มีสมาชิก ๑๗ คน 
 ๑๓) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาตาโพ  มีสมาชิก ๖๔ คน 
 ๑๔) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมีสุข  มีสมาชิก ๒๒ คน 
 ๑๕) กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านมีสุข  มีสมาชิก ๑๕ คน 
 ๑๖) กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ดงลาน  มีสมาชิก ๒๓ คน 
 ๑๗) กลุ่มแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าดบ้านอยู่ดี  มีสมาชิก ๘   คน 
 ๑๘) ผลิตกล้วยไข่ส่งออกบ้านนาตาโพ  มีสมาชิก ๑๐ คน 
 ๑๙) กลุ่มปลูกฝรั่งมะละกอบ้านวังพระยาจันทร์   มีสมาชิก ๒๗ คน  
 ๒๐) กลุ่มกระยาสารทบ้านดงลาน  มีสมาชิก ๑๑ คน 
 ๒๑) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านศานติ  มีสมาชิก ๑๗ คน 
 ๒๒) กลุ่มส่งเสริมอาชีพประชาชนต าบลวังจันทร์  มีสมาชิก ๕๖ คน  
 ๒.๔.๒ ประวัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖             
พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นหน่วยราชการที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมคุณเคยกับประชาชนมากที่สุด        
ท าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนใน เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้มี
วิวัฒนาการในการบริหารงานมาตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย     
การกระจายอ านาจการปกครองของรัฐบาล ซึ่งท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทได้รับการเอา
ใจใส่มากขึ้นกว่าเดิมจากอดีตประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและปกครองตนเอง๗๕ 

                                                           

 ๗๕ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต, ปรับปรุงใหม่, พิมพ์ 
ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕๔. 



๖๖ 
 
  ความหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล           
ไว้หลากหลาย ตัวอย่างมาเฉพาะที่ เห็นว่าน่าสนใจศึกษา ดังนี้  
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากแรงผลักดันของ
ประชาชนและรัฐบาลที่ต้องการให้มีการกระจายอ านาจไปสู่ องค์การบริหารและองค์กรปกครอง
ตนเองในระดับต าบล เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสามารถ แก้ไขปัญหาของตนเองและ       
การบริหารตามหลักการปกครองตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลจึงถูกก่อตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง 
หน่วยงานการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภา ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่        
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๔๖) ซึ่งได้บัญญัติให้ยกฐานะสภาต าบลที่มี รายได้ใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดตั้งองค์การ บริหารส่วนต าบล
ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
การพัฒนาไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล การเปลี่ยนแปลง เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของ
สภาต าบลที่จะยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๗๖  
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง รูปแบบการปกครอง ที่สะท้อนการกระจายอ านาจ
ให้หน่วยการปกครองพ้ืนฐานของประเทศโดยแท้จริง อันเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาลที่จะให้อ านาจการบริหารแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่น
สามารถบริหารงานที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย ตนเองตามอ านาจหน้าที่และมี
อิสระในการตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด๗๗ 

                                                           

 ๗๖ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) , (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๖๓. 
 ๗๗ อุดม เชยกีวงศ์, หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา อบต.ประชาธิปไตยของชาวบ้าน,(กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓. 



๖๗ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การที่มี อาณาเขตแน่นอน มีจ านวนประชากร
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มีอ านาจปกครองตนเองมีการบริหาร การคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นที่
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล คือความพยายามในการที่จะร่วมมือด าเนินงานของส่วนราชการ
ต่าง หรือด าเนินกิจการต่าง โดยเฉพาะในการบริหารจัดการงานต่าง ของภาครัฐทั้งด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านการบริหารงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้องค์การปกครองท้องถิ่น     มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้าน
เข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของ
ต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้๗๘  
 ๒.๔.๓ ความสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น .ซึ่งสะท้อนการ 
กระจายอ านาจให้แก่การปกครองพ้ืนฐานของประเทศ โดยแท้จริง มีความส าคัญต่อการบริหารการ 
พัฒนาระดับต าบลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งในทางทฤษฎีมีความเชื่อว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบท เป็นองค์กรที่มีพลังประชาชนในท้องถิ่นและ 
ใกล้ชิดกับประชาชนในชนบท จึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ องค์การบริหารส่วนต าบล มีนักวิชาการหลาย ท่าน
ได้กล่าวถึงความส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลากหลาย ยกตัวอย่าง มาเฉพาะที่เห็นว่า
น่าสนใจศึกษา ดังนี้    
 องค์การบริหารส่วนตําบลมีความสําคัญ ดังนี้  
 ๑) เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ท าหน้าที่บริหารจัดการพัฒนาต าบล หมู่บ้านและชุมชน ตาม
นโยบายกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น  
 ๒) เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนฐานราก มีความอิสระและมีความคล่องตัวใน การ
บริหารงานภายในกรอบที่กฎหมายก าหนด ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา อ านวยความสะดวกและ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  

                                                           

 ๗๘ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
“ผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอน  ภารกิจและก ากับดูแล
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๖๘ 
 
 ๓) เป็นองค์กรที่มีผู้แทนประชาชนเข้าไปบริหารงานทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลและฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยการเลือกตั้ง๗๙โดยตรง
ของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต าบล หมู่บ้านตรงกับ ความต้องการ
อันแท้จริงของประชาชน  
 ๔) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้       
แก่ประชาชนในขอบเขตที่ไม่กว้างนัก ท าให้ประชาชนมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมได้ไม่ยาก  
 ๕) เป็นการสร้างผู้น าทางการเมืองที่จะเข้าสู่เวทีการเมืองในระดับต่าง รวมทั้งใน 
ระดับชาติต่อไป  
 ๖) เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 ความเป็นมาและการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล 
   ความเป็นมาและการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลในปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้มี การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ เป็นกฎหมาย
ที่ใช้ จัดระเบียบการบริหารงานในต าแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงท าให้ไดมี้การปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงสภา
ต าบลทั่วประเทศ ออกเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้๘๐  
 ๑) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่สภาต าบลที่มีรายได้ไม่ 
รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงิน 
อุดหนุน ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับฐานะ 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปี        
พุทธศักราช ๒๕๔๒ รัฐบาลได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๔๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในประเด็นต่าง ทั้งโครงสร้างที่มาของสมาชิก 
อบต. อ านาจหน้าที ่ของ อบต.เป็นต้น   
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔, ฉบับที่ ๕ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ แก้ไขชื่อเรียกบุคคล ที่มา 

                                                           

 ๗๙ บัญญัติ พุ่มพันธ์, อบต.ท้องถิ่นของเรา, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์ 
จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑. 

๘๐ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๔๐. 



๖๙ 
 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและค าศัพท์กฎหมายที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  
 ๒.๔.๔  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะ กรรมการบริหารส่วนต าบล  
 ๑. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ ๒ คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
แต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้นๆ ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 
๑ หมู่บ้านให้สภาองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน ๖ คนและในกรณีที่ เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง ๒ หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ ๓ คน อายุของ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีก าหนดคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง๘๑ 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภา ๑ คน ซึ่งเลือกจาก 
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
นับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นประธาน หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบ
วาระเวลา ๔ ปีก็ให้ถือว่าเป็น ๑ วาระและเม่ือได้ด ารงต าแหน่ง ๒ วาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่ง
ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันที่พ้นต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจแต่งตั้งรอง
นายกองคก์ารบริหารส่วน ต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่น ายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ได้ไม่เกิน ๒ 
คนและอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

                                                           

 ๘๑ บัญญัติ พุ่มพันธ์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ของเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ).เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๙), 
หน้า ๔๐. 



๗๐ 
 
 ๓. พนักงานส่วนตําบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีพนักงานส่วนต าบลและอาจจัดแบ่ง
การบริหารงานออกเป็น (๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (๒) ส่วนต่างขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลที่ได้ตั้งขึ้นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากน ายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีน ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
 ๔. อํานาจหน้าที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี 
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 ๔.๑ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ๔.๒ พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบังคับงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
 ๔.๓ ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม นโยบายและ
แผนพัฒนาต าบลและกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ๘๒  
 ๕. อํานาจหน้าทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมี อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 ๕.๑ ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ  
 ๕.๒ สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๕.๓ แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ เลขานุการนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ๕.๔ วางระเบียบเพื่อให้งานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย. 
 ๕.๕ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๕.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ

                                                           

 ๘๒ โกวิทย์ พวงงาม, มิติใหม่การปกครองท้องถิ่นและวิสัยทัศน์กระจายอํานาจ การบริหารงาน
ท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕๐. 



๗๑ 
 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ให้เป็นไปตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย๘๓  
 ในกรณีที่น ายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน       
ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ๖. อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ วัฒนธรรม
และภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 ๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะ มูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 ๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 ๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น 
 ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
ให้ตามความจ าเป็นและ สมควร  
 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบล 
ดังต่อไปนี้(มาตรา ๖๘)  
 ๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 ๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง โดยวิธีอ่ืน  
 ๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
 ๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 ๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์ 
 ๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

                                                           

 ๘๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๑. 



๗๒ 
 
 ๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร๘๔  
 ๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
 ๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 ๑๒) การท่องเที่ยว  
 ๑๓) การผังเมือง   
 ๗. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้ 
จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  
                ๑. รายได้จากอากรและค่าธรรมเนียม ดังนี้  
 ๑) ภาษีบ ารุงท้องที ่ 
 ๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ๓) ภาษีป้าย 
 ๔) อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์  
 ๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  
 ๖) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 ๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
 ๘) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน 
 ๙) อากรนกน างแอ่น  
 ๑๐) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล  
 ๑๑) เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
 ๑๒) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
 ๑๓) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 ๑๔) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
 ๑๕) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
 ๑๖) เงินที่เก็บตามกฎหมาว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
 ๑๗) ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

                                                           
๘๔ สุรพล สุยะพรหม, การเมืองกับการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓๓ - ๒๓๔. 



๗๓ 
 
 ๑๘) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด๘๕ 
 ๑๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
 ๓. รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) รายได้จากทรัพย์สินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๔) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้  
 ๕) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 ๖) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 แผนภาพที่ ๒.๒ รายได้ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล๘๗ 
 
 ๘. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เงินเดือน  
 ๒) ค่าจ้าง  
 ๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
 ๔) ค่าใช้สอย  

                                                           
๘๕ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม), ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๔๖. 
 ๘๖ ธีระพล อรุณะกสิกรและคนอื่นๆ, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๗๐. 
 ๘๗ อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๐. 

ภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียม 

 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

รายได้จากทรัพย์สินและ 
รายไดอ่ื้นๆ 

 

เงินกู้ 

รายได้ อบต. 

 

งบประมาณ
ของ อบต 

อบต. 

 



๗๔ 
 
 ๕) ค่าวัสดุ  
 ๖) ค่าครุภัณฑ์  
 ๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ  
 ๘) ค่าสาธารณูปโภค  
 ๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น  
 ๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน  
 มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง มหาดไทยก าหนดไว้ เงินค่าตอบแทนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์ การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 การจัดเกณฑ์อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเป็น 
๕ ชั้น รายละเอียดดังตารางที่ ๒.๑ ตารางที ่
 
 ๒.๑ เกณฑ์อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ชั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล เกณฑ์รายได้ จ านวนพนักงานส่วนต าบล 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

  ๒๐  ล้านบาทข้ึนไป 
  ๑๒ – ๒๐ ล้านบาท 
  ๖ – ๑๒   ล้านบาท 
  ๓ – ๖     ล้านบาท 
  ไม่เกิน ๓  ล้านบาท 

๒๑ 
๑๒ 
๖ 
๔ 
๓ 

 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐และพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้มกีารประกาศใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุล าคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
การประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศก าหนดให้ หมวดที่ ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๒๒๕ ให้ก าหนดขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ ๘๘ 
  

                                                           

 ๘๘ ส านักงานเลขานุการ อบต.อุบลราชธานี , คู่มือการบริหารงานบุคคล อบต. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, (อุบลราชธานี: ม.ป.พ., ๒๕๔๒), หน้า ๘๔. 



๗๕ 
 
 ๑) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๑ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ ่ 
 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๒และชั้น ๓ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ขนาดกลาง  
 ๓) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๔และชั้น ๕ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ขนาดเล็ก 
  จากโครงสร้างในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจากที่มีสมาชิกที่มาจากการมีต าแหน่งและอยู่ในสายการบังคับบัญชา  
ของการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล มาเป็นสมาชิกที่ได้รับการ
เลือกตั้ง โดยตรงเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมากขึ้นและความ
เป็น อิสระในการบริหารมากขึ้นด้วย 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนและศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การพัฒนาการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตากและมี
ผู้สนใจที่ได้ท าการวิจัยในเรื่องนี้เป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ท าการศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียง
และผู้ศึกษาวิจัยจะได้ขอน าเสนอเป็นรายละเอียดดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร  
จากการศึกษาที่ได้ศึกษาหาข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งได้ด าเนินการ

หางานวิจัยเกี่ยวข้องและมีใกล้เคียงกับงานวิจัย อันเป็นแนวทางทีส่ าคัญเพ่ือการศึกษาและผู้วิจัยจะได้
น าผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาเสนอ ดังนี้ 
 พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด)๘๙  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่าพนักงาน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   พนักงานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานใน          การ
บริหารงานตามหลัก อิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดครีศรีธรรมราช
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

                                                           

 ๘๙ พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด),้“การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๗๖ 
 
ประสบการณ์การท างานและรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
 พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร)๙๐ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารบุคคลตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลจากการวิจัยพบว่า ผลการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงานบุคคลในด้านหลักอธิปไตย พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นส าหรับการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ มีการมอบหมายให้ครู
ประเมินการปฏิบัติงานของครูด้วยกันเอง มีการจัดปฐมนิเทศให้บุคลากรใหม่ มีการติดตามผล         
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและมีการเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงานบุคคลในด้านพรหมวิหาร ๔ พบว่า  
 ผู้บริหารมีการให้ค าแนะน าชี้แจง เมื่อประสบปัญหาในการท างาน การช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อประสบภัยพิบัติเช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น การส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การแสดงความยินดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้เลื่อนต าแหน่ง การสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การให้เชิญชวนแก่บุคลากรที่พ้นจากงานไปแล้ว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการหรือท างานวิจัย การมอบหมาย
งานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานของ
ตนเองและการสร้างความสามัคคี ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่คณะ ในโรงเรียน ผลการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงานบุคคลในด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่า ผู้บริหารมีการ
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาค การส่งเสริมบุคลากรให้ได้ใช้
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน การก าหนดค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลแกบุคลากรตาม
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ การปรับปรุงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การยกย่องและ
ชมเชยครูที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกิน 
หรือดูถูกผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย การช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือญาติของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 การส่งให้ไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้นและการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและ
ความเหมาะสม ผลการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน การบริหารงานบุคคลในด้านหลักอคติ ๔ 
                                                           

 ๙๐ พระมหาณัฐพล ปสนฺโน (ดอนตะโก),้“คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 



๗๗ 
 
พบว่า ผู้บริหารมีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ การ
ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ แก่บุคลากรการชี้แจงเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของบุคลากร ความพึงพอใจ  
 เมื่อผลงานของบุคลากรในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับและได้ท าการการประเมินผลงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การตักเตือนด้วยวาจาเมื่อมีการกระท าความผิดเป็นครั้งแรก ไม่
ซ้ าเติมผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดปัญหาในหน้าที่การงาน กฎระเบียบการให้บุคลากรพ้นจากงานใน
โรงเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมการประชุมคณะกรรม เพ่ือพิจารณา ก่อนมีการโยกย้าย
หรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งและการสอบสวนให้รู้ถึงข้อเท็จจริงของสาเหตุและสถานการณ์ที่มีการกระท า
ผิดอย่างรอบคอบก่อนการลงโทษได้  
 พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี)๙๑ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า          
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีสถานภาพ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 
แตกต่างกัน 
 พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง)๙๒ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๗ ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีความคิดเห็นการบริหารงาน

                                                           

 ๙๑ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี),้“การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสงัคหวตัถุ 
๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๙๒ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง) ,้“การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล 
ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  





๗๘ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีต่อการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งหน้าที่
สถานภาพและประสบการณ์ท างาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
หลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน 
 พระจรูณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี)๙๓ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ” พบว่า
ประชาชนมีระดับ ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ 
มาก (  = ๓.๕๒)และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชาชน
กลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มี 
เพศอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สุพจน์ เจริญข า ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี      
จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากผลเปรี ยบเทียบทัศนะของประชาชนต่อ              
การบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุ         
วรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกันและระดับการศึกษา
ต่างกันมีทัศนะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มี
ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   

                                                           

 ๙๓ พระจรูณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี),้“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย:     
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 





๗๙ 
 
 อาจพล วงศ์บุษราคัม๙๔ ได้วิจัยเรื่อง“การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลัก ธรร
มาภิบาล” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมีคุณภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กรมชลประทานให้ความส าคัญกับ
หลักความโปร่งใสมากที่สุด รองลงมาคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความ
รับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วม ปัญหา อุปสรรค ที่พบคือ ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลัก ใน
หลักการมีส่วนร่วม การปรับปรุงข้อกฎหมาย บางครั้งไม่ครอบคลุมในปัญหา อุปสรรค ข้อเท็จจริง ที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้เชิญผู้ปฏิบัติเข้าร่วมท างาน ท าให้เมื่อกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ หลักความคุ้มค่าการบริหารเงินงบประมาณของกรมชลประทาน บางส่วนไม่ได้ใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด หลักความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานไม่คล่องตัวเนื่องจากปริมาณมี
มาก บุคลากรไม่เพียงพอ เกี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงานส่วนหลักคุณธรรม  
 หลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใสจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมส าหรับ         
การบริหารสรุปได้ว่า การบริหารงานที่จะให้ได้ผลดีนั้นผู้น าหรือผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น
จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริตและมีความเสียสละหรือตามหลักธรรมที่ใช้ใน    
การบริหาร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมซึ่งจะท าให้ผู้คนทั้งหลายเคารพ นับถือ ยอย่องและ
ศรัทธาและจะส่งผลถึงงานที่ได้ช่วยกันท าให้เกิดความส าเร็จ ดังนั้นทุกคนจ าต้องมีคุณธรรม โดยเฉพาะ
ภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 สุพจน์ เจริญขํา๙๕ ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า ประชาชนมี
ทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อ 
การบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร   
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกันและระดับการศึกษาต่างกัน 
มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มี
ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

                                                           

 ๙๔ อาจพล วงศ์บุษราคัม,้“การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภบิาล”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๙๕ สุพจน์ เจริญข า ,้“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๐ 
 
 เอกราช ปลอดโปร่ง๙๖ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
พนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า ๑) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส า นักงานเขต บางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.47, S.D.= ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านฉันทะ ด้านจิตตะและด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านวิริยะ อยู่ในระดับ (๒) ปาน
กลาง ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านฉันทะ (  = ๓.๕๔, S.D.= ๐.๗๓) ด้านจิตตะ (  = ๓.๕๑, S.D.= 
๐.๖๖) ด้านวิมังสา ( = ๓.๔๓, S.D.= ๐.๗๑)และด้านวิริยะ ( = ๓.๓๙, S.D.= ๐.๗๑) ๒) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ  พนักงานเทศกิจ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี 
ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑และประชาชนที่มี อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ส่วนประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓) ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการท างาน การปฏิบัติงานไม่ค่อยต่อเนื่อง ส่วนมากงานค่อนข้าง
ด่วนและเป็นงานเฉพาะหน้า เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนและกระบวนการไม่
ชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางครั้ง ค่าตอบแทนล่วงเวลาไม่มี ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความพึงพอใจในงานที่ท า ส าหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดการ
อบรมเพ่ิมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากข้ึน ผู้ควบคุมหรือหัวหน้า ควรตรวจตราผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับงาน จัดทีมบริหารส าหรับงานเร่งด่วนหรืองานเฉพาะ
หน้า การมอบหมายงานต้องมีความชัดเจน ในกระบวนการขั้นตอนเพ่ิมแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น 
ค่าล่วงเวลา โบนัส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล   
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารงานและไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น เพ่ือให้ได้มีการปกครองด้วยตนเองตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประชาชนจะ
สามารถได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นระหว่างการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ได้มีผู้วิจัยจ านวนหลายท่านได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ครั้งนี้มดัีงต่อไปนี้ 
                                                           

 ๙๖ เอกราช ปลอดโปร่ง,้“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”,้วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

 



๘๑ 
 
 ธนิตา ฐิติภากร๙๗ ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม พบว่า ความโปร่งใสของเทศบาลต าบล
อยู่ในระดับปานกลางและองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบความโปร่งใส
ในการบริหารงานเทศบาล ๑) การเปิดเผยข้อมูล ๒) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ ๓) 
ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ๔) การให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารงาน 
 ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข๙๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความสามารถ    
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานองค์การบริการบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างของอายุ ระดับการศึกษาและต าแหน่งมี
ระดับการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 
 รหัส แสงผ่อง๙๙ ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมา        
ภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรีและมี
กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก โดยมีกระบวนการ
บริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือกระบวนการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักความคุ้มค่า ส าหรับค่าเฉลี่ยที่มีค่าต่ าสุด คือกระบวนการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักความรับผิดชอบ 
 ๒) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ แตกต่างกันมีกระบวนการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

                                                           
๙๗ ธนิตา ฐิติภากร,้“การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสการบริหารงานของเทศบาลต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖). 
 ๙๘ ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข,้“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบลในจังหวัดกาฬสินธุ์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๖). 
 ๙๙ รหัส แสงผ่อง,้“กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรม           
การบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๗). 



๘๒ 
 
 ๓) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี 
ที่มตี าแหน่งของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลและระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน        
มีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
อภิชาต โชติชัชวาลกุล ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับมาก 
 ๒) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเป็นรายด้าน จ าแนกตาม ต าแหน่ง เพศ
อายุ พบว่าแตกต่างกันตามหลักนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการท างานพบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕  
 ๓) ปัญหาและแนวทางในการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า จะต้องมีการ
ท างานแบบโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และยุติธรรม มีการวางแนวทางการท างานร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนวรียา เอ่ียมวิบูลย์ ได้ท า การวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการ
สนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับต าบล มีความคิดเห็นต่อศักยภาพในกรปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ต าแหน่งของคณะท างานสนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับต าบล มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมี
วินัยส าคัญทางสถิติส่วนตัวแปรอ่ืนๆ คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลความเชื่อในหลักประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับต าบล ไม่มี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 อภิชาต โชติชัชวาลกุล๑๐๐ ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับมาก  

                                                           

 ๑๐๐ อภิชาต โชติชัชวาลกุล,้“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรณีศึกษาในเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี , รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 



๘๓ 
 
 ๒) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเป็นรายด้าน จ าแนกตาม ต าแหน่ง เพศ
อายุ พบว่าแตกต่างกันตามหลักนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการท างานพบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ (๓) ปัญหาและแนวทางในการ
ท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า จะต้องมีการท างานแบบโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และยุติธรรม มีการวางแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชน 

วรียา เอ่ียมวิบูลย์๑๐๑ ไดท้ า การวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนา
ชนบทระดับต าบล มีความคิดเห็นต่อศักยภาพในกรปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ต าแหน่งของ
คณะท างานสนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับต าบล มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมีวินัยส าคัญทางสถิติส่วนตัวแปร
อ่ืนๆ คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลความเชื่อในหลัก
ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอคณะกรรมการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับต าบล ไม่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส่วนต าบลพบว่า การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงานในด้านอ านาจหน้าที่ ในการ
ให้บริการสาธารณะ โดยรัฐต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนบุคลากรและกระจายงบประมาณไปยัง
องค์การบริหารส่วนต าบลและรัฐควรให้ค าแนะน าและส่งเสริมความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

จินตนา กัลยาณพันธ์๑๐๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอ 
เมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  

                                                           

 ๑๐๑ วรียา เอี่ยมวิบูลย์,้“ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล”, ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,๒๕๔๒). 
 ๑๐๒ จินตนา กัลยาณพันธ์,้“การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล:กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศา 
สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙). 



๘๔ 
 

๒) เพศและอายุที่แตกต่างกัน ท า ให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอาชีพระดับ
การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยพบว่า  
 ๒.๑ อาชีพค้าขาย/ทาธุรกิจ/พนักงานบริษัท มีส่วนร่วมมากกว่าอาชัพรับจ้างส่วนอาชีพ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มีส่วนร่วมมากกว่าเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง 
 ๒.๒ ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวช. มีส่วนร่วมมากกว่า ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ส่วนการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมมากกว่าประถมศึกษา 
 ๒.๓ รายได้ต่ ากว่า ๓,๐๐๑ บาท กับ ๓,๐๐๑-๖,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมมากกว่ารายได้
๖,๐๐๑-๙,๐๐๐ บาท 
 ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม๑๐๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา : 
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับชั้น ๓, ๔และ ๕ จังหวัดราชบุรี การศึกษาศักยภาพของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอนงาน บริหารระบบประปาหมู่บ้านจากกรมอนามัย 
เป็นการศึกษาเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานกระจาย อ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นตามนโยบาย        
การกระจายอ านาจที่ประสบปัญหา การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินศักยภาพของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจังหวัดราชบุรี ในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
จากกรมอนามัย รวมทั้งทราบถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้ อบต. มีศักยภาพฯ ศึกษาจากกลุ่มศึกษาจ านวน 
๓๔๐ ราย เก็บข้อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการจ าแนกพหุด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มศึกษามีศักยภาพในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบ
ประปา หมู่บ้านระดับปานกลาง ปัจจัยบุคคลด้านการศึกษาและรายได้มีผลต่อระดับศักยภาพฯ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕และปัจจัยด้านการศึกษามีผลต่อปัจจัยด้าน ความรู้ โดยที่ปัจจัยด้าน
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพฯ จากการวิเคราะห์แบบ จ าแนกพหุพบว่า เพศชาย, การมีการศึกษา
สูง, มีรายไดสู้ง มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับ ศักยภาพฯ โดยเพศชายมีศักยภาพฯ สูงกว่าเพศหญิง การมี
การศึกษาระดับที่สูงทาให้ เกิดศักยภาพฯ สูงกว่าการมีการศึกษาระดับต่ า รายได้ที่สูงกว่าก่อให้เกิด
ศักยภาพฯ ที่สูงกว่ารายได้ต่ า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพฯ สูงคือผู้ที่มี การศึกษา
สูง ควรให้การพัฒนาความรู้แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การ บริหารส่วนต าบล

                                                           

 ๑๐๓ ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม,้“ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอน
งานบริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลระดับช้ัน ๓, ๔และ ๕ 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕). 



๘๕ 
 
ด้วยกันควรคัดเลือกผู้มีการศึกษาที่ดีเข้าเป็นผู้บริหารองค์กร ต่อไป ควรมีการศึกษาองค์กรที่ได้รับการ
ถ่ายโอนงาน  
  

สัมพันธ์ ภุ่มมาลา๑๐๔ ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีใน
อ าเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 

๑) บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี พบว่า ในภาพรวมแล้วกลุ่มสตรีบทบาท
ในทางการเมืองค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ แม้กลุ่มสตรีส่วนใหญ่จะมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นอย่างด ี

๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มสตรี พบว่า มีปัจจัย          
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ๒ ประการ คือ ปัจจัยด้านอาชีพ พบว่าระดับความ
สนใจทางการเมืองมีน้อย ปัจจัยด้านรายได้ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยในเขตอ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งในและต่างอ าเภอ ทั้งสืบเนื่องจากการเป็น
สังคมแบบเดิมค่อนขา้งมาก คือ การให้การยอมรับ นับถือเพศชายมากกว่าเพศหญิง ท าให้การเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมีน้อยตามมา 
 วิจิตร ก๋าตุ้ย๑๐๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างความเข้มแข็ง 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
บทบาทด้านการสร้างความเข้มแข็ง รองลงมา ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและด้านการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละบทบาททั้ง ๓ ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการสร้างชุมชนเข้มแข็งจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์ การบริหารส่วน
ต าบลไมแ่ตกต่างกัน 

                                                           

 ๑๐๔ สัมพันธ์ ภุ่มมาลา,้“การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในอ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
 ๑๐๕ วิจิตร ก๋าตุ่ย,้“บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษาตาบลบ
วกค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง , 
(บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๘๖ 
 
 จิรัฐภาคย์ อ่ินแก้ว๑๐๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเพราะกรณีเทศบาลต าบลแม่ริน อ าเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๔๐-๕๐ ปี สถานภาพ
สมรสแล้วมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายไดไ้มเ่กิน ๕,๐๐๐ บาทต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ไม่มีสถานภาพทางสังคมหรือไม่มีต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลแม่ริน กิจกรรมที่
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมที่ประชาชาเห็นด้วยมากที่สุดคือ ต้องการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและตอ้งการความรู้ในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
๑๐๖ จิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว,้“บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี

เทศบาล ต าบลแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง , 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
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๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีการก าหนดแนวความคิดการวิจัย (Conceptual  Framwork) อันประกอบด้วย ตัวแปรต้น
(Independent Variables) ตัวแปรตาม (Lndependent Variables) 
 ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและกระบวนการบริหาร แบ่งออกเป็น ๑. การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(C) ๒. การประเมินปัจจัยน าเข้า (I) ๓. การประเมินกระบวนการ (P) ๔. การประเมินผลผลิต (P) 

๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวน  ๑๐ ด้าน ประกอบไปด้วย 
๑) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ๒) คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓) ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔) วิถีไทยวิถีพอเพียง 
๕) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ๖) รู้กลไกการบริหารราชการ ๗) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐) งานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
    (Independent Variables) (Dependent Variable) 

 
                                                                                                                       

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

กระบวนการบริหาร 
๑. สภาวะแวดล้อม (Contex) 
๒. ปัจจัยน าเข้า   (Input) 
๓.  กระบวนการ  (Process) 
๔. ผลผลิต        (Product) 
    
  
   

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถอบ  

๑. เพศ   
๒. อายุ   
๓. ระดับการศึกษา 
๔. อาชีพ 
๕. รายได้ต่อเดือน  

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก มี ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน 
๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง 
๕. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
๖. รู้กลไกการบริหารราชการ 
๗. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
๘. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๐. งานตามภารกิจของส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ 



 

 
   

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ  (Key Informants) ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

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

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย  

 งานวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methods) ระหว่างวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๓.๒.๑ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งมีจ านวน ๓,๖๗๓ คน๑  

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้มา
จากกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีจ านวน ๓,๖๗๓ คน โดยการเปิดตารางสุ่มตัวอย่างประชากรที่ได้จากสูตรของ 
(Taro Yamane)๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ ดังนี้ 

                                  n =
𝑁

1+𝑁𝑒²
 

โดย   N     =        จ านวนประชากรทั้งหมด 
                 e   =        ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
                 n    =       จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๓,๖๗๓ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 

                 𝑛 = 
3673 

1+3673(0.05)2                       

                 𝑛 = 
3673

1+9.1825
 

                                               𝑛 = 
3673

10.1825
 

                 𝑛 =  360.71  

                 𝑛 = 361 คน                                                   

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๖๑ คน 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวน
ประชากร เพ่ือให้ได้ข้อมูล มีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบ

                                                           

 ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล , ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https//Localwangchan.wordpress.   
com, [๕ เมษายน ๒๕๖๑].  
 ๒ Taro Yamane, Statistics:  An Introductory  Analysis, Third  Edition (New york: Harper 
and Row publication, 1973), P.125. 



๙๐ 
 

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้  

 

 
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของประชากร ในต าบลวังจันทร์

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก รวมรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชนชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

๑ วังโพ ๖๕๓ ๖๔ 
๒ วังพระยาจันทร์ ๓๖๕ ๓๖ 
๓ วังน้ าผึ้ง ๒๔๖ ๒๔ 
๔ นาตาโพ ๕๔๙ ๕๔ 
๕ ดงลาน ๕๓๖ ๕๓ 
๖ ดงสามสิบ ๓๓๕ ๓๓ 
๗ อยู่ดี ๒๐๖ ๒๑ 
๘ มีสุข ๒๕๐ ๒๔ 
๙ ศานติ ๒๐๕ ๒๐ 

๑๐ เด่นกระถิน ๓๒๘ ๓๒ 

 รวม ๓,๖๗๓ ๓๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน =  
 จ านวนตัวอย่างท้ังหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชั้น 

จ านวนประชากรท้ังหมด
 



๙๑ 
 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ

นักวิชาการด้านศาสนา ผู้บริหารในส านักงานเขตอ าเภอสามเงา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้บริหารส านักงานเกษตรอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล จ านวน ๑๒ ท่าน ได้แก่ 
 ๑) พระครูวิศาลกิจจานุวัตร    เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๒) พระครูวินิตสีลโสภณ      เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ จังหวัดตาก 
 ๓) นายธีระชัย ทศรฐ         นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔) นายอุทัย เลิศวุฒิ   ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๕) นายอุทิศ  อินอยู่        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๖) นายปรีชา  สงนพรัตน์     เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๗) นายอังกูล เอ่ียมสะอาด          ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๘) นายสุรพงษ์ ศรีลามล      ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๙) นายพล มีใจดี          ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระหมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๑๐) นายนิเทศ ค าปาสังข์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล     

 บ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๑๑) นายอรรณนพ  มาลีแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
        ๑๒) นางกิตติยา จอกทอง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม (Quantitative) และแบบสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้๓ 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑) ศึกษา “การพัฒนาการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา สารนิพนธ์ 
 ๔) สร้างเครื่องมือการวิจัยในการสอบถาม 
                                                           

 ๓  ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๒ 
 

 ๕) น าเสนอโครงร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)๔ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน ามาตรวจให้
คะแนนหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของความเชื่อมั่นตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s Aipha 
Coefficient)๕ 
 ๗) น าเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ๙) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์๖  
 ๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
 ๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือ เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 ๑) แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้  

 ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ จ านวน ๕ ข้อ  
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับ “การบริหารโครงการ” มีจ านวนอยู่๔ ด้าน ประกอบไป
ด้วย ๑) ด้านสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านปัจจัยน าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านผลผลิต มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้    
 

                                                           
๔ พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ,์ 

๒๕๕๒), หน้า ๑๔.  
๕ ล้วน สายยศและอังคณา สาย, เทคนิคกำรวัดผลกำรเรียนรู,้ พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สุวี

ริยาสาส์น, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕. 
๖ ชุติ ระบอบและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๓ 
 

       ๕ มากที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น  มากที่สุด 
     ๔    มาก     หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     มาก 
     ๓ ปานกลาง หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็น     ปานกลาง  
        ๒  น้อย         หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อย  
     ๑ น้อยที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวน ๑๐ ด้าน ประกอบไปด้วย ๑) ด้านความสามัคคี 
๒) ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓) ด้านชุมชุนอยู่ดีมีสุข ๔) ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง ๕) ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
๖) ด้านรู้กลไกการบริหารราชการ ๗) ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘) ด้าน รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙) ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐) ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  ๕ มากที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น  มากที่สุด 
     ๔    มาก     หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     มาก 
     ๓ ปานกลาง หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็น     ปานกลาง  
        ๒  น้อย         หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อย  
     ๑ น้อยที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามปลายเปิด การพัฒนาการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวน ๑๐ ด้าน ประกอบไปด้วย ๑) 
ด้านความสามัคคี ๒) ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓) ด้านชุมชุนอยู่ดีมีสุข ๔) ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง ๕) ด้านรู้
สิทธิรู้หน้าที่ ๖) ด้านรู้กลไกการบริหารราชการ ๗) ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘)ด้าน รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ๙) ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐) ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ  
 ๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) แบบสอบถำม (Questionnaire) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  
 ๑. ๑ ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่
สร้างไว้  
 ๑.๒ หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและ 
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้ เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ได้แก ่
 
 
 



๙๔ 
 

 ๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
       ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 คณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนอรก์รุงเทพฯ 
 ๕) ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล  อาจารย์พิเศษ 

 คณะสังคมศาสตร์ 
 กรมราชทัณฑ ์

เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ 
และตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC)๗ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๖ - ๑.๐ แสดง
ให้เห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

๑.๓ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหา
ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α.coefficient)๘ ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๔๖ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับสูงสามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

๑.๔ น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริง ที่ใช้ในการวิจัยต่อไป  

                                                           

 ๑๐ บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://    
www.udru.ac.th/attachments/elearning/01/10.pdf, [๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐].  
 ๘ ชุติระ ระบอบและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติ 
๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๕ 
 

๒) แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depthInterview) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้  

๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ.ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
๒) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุม 

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  
๓) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มาปรับแก้ไข เพ่ือน าไป

สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนในชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล โดยแจกกับประชากรที่อยู่ในต าบลวัง
จันทร์อ าเภอสามเงา จังหวัดตากที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๑ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเองแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน ๓๖๑ ชุดคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐% ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๓) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒) ท าการนับวันเวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามที่ก าหนดไว้ 

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น     
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวม เพ่ือวิเคราะห์ โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
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๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์  โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

และพรรณนา  สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ๒ ) สถิติ อนุมาน ( Inferential.Statistics) ใช้ ส าหรับทดสอบสมมติ ฐานการวิ จั ย 
เพ่ือเปรียบเทียบ ความคิดเห็น ของประชาชนต่อ “การพัฒนาการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่
ใช้คือ การทดสอบ ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่ม ขึ้นไป เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด(Least 
Significant Difference : LSD.) ๙ เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อค าถาม 
ที่ได้จากการประเมินผล มีดังนี้  
   ช่วงค่ำเฉลี่ย                                  กำรแปลควำมหมำย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๔.๒๑ – ๕.๐๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๓.๔๑ – ๔.๒๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๒.๖๑ – ๓.๔๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๑.๘๑ – ๒.๖๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๑.๐๐ – ๑.๘๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการเขียนเป็นความ
เรียง และจัดกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 

๓.๕.๒ วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรโครงกำรกับกำรบริหำรโครงกำรไทย
นิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
(r) โดยมีเกณฑ์แปลผล ดังนี้ 

 
 

                                                           
๙ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตร, 

๒๕๕๑), หน้า ๗๕. 
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  ช่วงค่ำเฉล่ีย        กำรแปลควำมหมำย 
r=.๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r=-.๕๐ ถึง -๑.๐๐ ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
r=.๓๐ ถึง ๐.๔๙ หรือ r=-.๓๐ ถึง -๐.๔๙ ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
r=.๑๐ ถึง ๐.๒๙ หรือ r=-.๑๐ ถึง -๐.๒๙ ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
r=.๐๐     ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
๓.๕.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์  

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
  ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
  ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ 
เรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้ 
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
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บทท่ี ๔  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตากจังหวัดตาก”มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหาร
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความ
คิดเห็นของประชาชน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๔. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหาร
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๑ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน  
 ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะหก์ารบริหารโครงการ (CIPP) 
 ๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔.๔ แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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๔.๑ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน 

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

๓๖๑ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน แสดงด้วยความถี่และร้อย
ละ    มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๓๖๑) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     

 ชาย  ๑๘๖ ๕๑.๕๐ 
 หญิง  ๑๗๕ ๔๘.๕๐ 
 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

อายุ     
 ๑๘ - ๓๐ ป ี  ๔๙ ๑๓.๖๐ 
 ๓๑ - ๔๐ ป ี  ๖๙ ๑๙.๑๐ 
 ๔๑ - ๕๐ ป ี  ๖๗ ๑๘.๖๐ 
 ๕๑ - ๖๐ ป ี

๖๑ ปีขึ้นไป 
 ๗๖ 

๑๐๐ 
๒๑.๑๐ 
๒๗.๗๐ 

 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา   ๑๖๖ ๔๖.๐๐ 
 มัธยมศึกษา / ปวช.  ๑๐๑ ๒๘.๐๐ 
 อนุปริญญา / ปวส.  ๔๓ ๑๑.๙๐ 
 ปริญญาตรี  ๔๕ ๑๒.๕๐ 
 ปริญญาโท หรือสูงกว่า ๖ ๑.๗๐ 
 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 
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ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

อาชีพ     
 เกษตรกรรม  ๑๕๗ ๔๓.๕๐ 
 ค้าขาย  ๔๕ ๑๒.๕๐ 
 รับราชการ  ๒๑ ๕.๘๐ 
 รับจ้าง  ๑๒๕ ๓๔.๖๐ 
 อ่ืนๆ   ๑๓ ๓.๖๐ 

 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

รายได้ต่อเดือน    
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๑๐๐ ๒๗.๗๐ 
 ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๕๘ ๔๓.๘๐ 
 ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๖๔ ๑๗.๗๐ 
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓๔ ๙.๔๐ 
 ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๕ ๑.๔๐ 
          รวม ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” จ าแนกได้ดังนี้  

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๕๐ และเพศหญิง จ านวน ๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๐ ตามล าดับ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ อายุ
ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐  อายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ จ านวน ๖๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๙.๑๐ อายุ อายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๐ และอายุระหว่าง 
๑๘ - ๓๐ ปี จ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา              
จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๐ และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าจ านวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๗๐ ตามล าดับ 



๑๐๑ 
 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๑๕๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐ อาชีพค้าขาย จ านวน  
๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ อาชีพรับราชการ จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐ และอาชีพอ่ืนๆ 
จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๐ ตามล าดับ    

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ 
บาท มีจ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๐ รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ รายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๐ 
รายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ และรายได้ต่อเดือน 
๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ตามล าดับ 

๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหาร (CIPP) 
ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอ 

สามเงา จังหวัดตาก ๑. ด้านสภาวะแวดล้อม ๒. ด้านปัจจัยน าเข้า ๓. ด้านกระบวนการและ ๔. ด้านผลผลิต 
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ โดยภาพรวม 

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร (CIPP) โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านสภาวะแวดล้อม  ๓.๖๖ ๐.๗๒๖ มาก 
๒. ด้านปัจจัยน าเข้า ๓.๕๑ ๐.๖๙๖ มาก 
๓. ด้านกระบวนการ 
๔. ด้านผลผลิต 

๓.๖๑ 
๓.๕๕ 

๐.๖๖๒ 
๐.๗๑๒ 

มาก 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๘ ๐.๖๒๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๒๕) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม (x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๗๒๖) ด้านกระบวนการ (x̅ = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๖๖๒) 

ด้านผลผลิต (x̅ = ๓.๕๕ = ๐.๗๑๒) ด้านปัจจัยน าเข้า (x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๙๖) มาก ตามล าดับ  
 
 



๑๐๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ (CIPP) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านสภาวะแวดล้อม 

(n=๓๖๑)  

กระบวนการบริหาร ด้านสภาวะแวดล้อม 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. โครงการไทยนิยมได้ตอบสนองและแก้ปัญหาได้
ตรงจุด 

 
๓.๗๘ 

 
๐.๘๒๔ 

 
มาก 

๒. โครงการไทยนิยมมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
อย่างชัดเจน 

 
๓.๖๕ 

 
๐.๘๑๖ 

 
มาก 

๓. โครงการไทยนิยมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและระบุความ
ต้องการ 

 
 

๓.๕๕ 

 
 

๐.๘๕๒ 

 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๖๖ ๐.๗๒๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๗๒๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการบริหารโครงการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับกระบวนการบริหาร (CIPP) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านปัจจัยน าเข้า 

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร ด้านปัจจัยน าเข้า 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑.  โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่ ๓.๔๐ ๐.๘๗๑ ปานกลาง 
๒.  โครงการไทยนิยมมีบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการด าเนินโครงการ 
 

๓.๕๖ 
 

๐.๘๒๑ 
 

มาก 
๓.  โครงการไทยนิยมมีรูปแบบการจัดกิจกรรม

เหมาะสม 
 

๓.๕๕ 
 

๐.๘๗๑ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๖๙๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านปัจจัยน าเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๙๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ข้อ ๒. โครงการไทยนิยมมีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการ รองลงมา ได้แก่ข้อ ๓. 
โครงการไทยนิยมมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
ข้อ ๑. โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการองค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ  

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. โครงการไทยนิยมมีระดับการศึกษาสภาพ

ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 

๓.๖๐ 
 

๐.๘๓๘ 
 

มาก 
๒. โครงการไทยนยิมมีการชี้แจงและเผยแพร่

รายละเอียดข้อมูลของโครงการแก่ชุมชน 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๘๒๐ 
 

มาก 
๓. โครงการไทยนิยมมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

๓.๕๑ 
 

๐.๗๘๖ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๖๑ ๐.๖๖๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๖๖๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต 

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร ด้านผลผลิต ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ๓.๔๘ ๐.๘๓๔ มาก 
๒. โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

๓.๖๑ 
 

๐.๘๓๐ 
 

มาก 
๓. โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และต่อเนื่อง 
 

๓.๕๖ 
 

๐.๘๗๑ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๕ ๐.๗๑๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๗๑๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๑. แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี ๒. แผนการ
ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔. แผนการด าเนินงาน
ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง ๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ ๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ ๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘. แผนการด าเนินงานด้าน
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ๑๐. แผนการ
ด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ

ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
โดยภาพรวม 

(n=๓๖๑) 

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน   
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี ๓.๕๓ ๐.๗๗๓ มาก 
๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓.๔๗ ๐.๗๘๐ มาก 
๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข ๓.๕๒ ๐.๗๓๖ มาก 
๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 
๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม 
๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
๑๐. ด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้านงานตาม
ภาระกิจส่วนราชการ  

๓.๔๒ 
๓.๕๗ 
๓.๕๙ 

 
๓.๕๖ 
๓.๔๔ 

 
๓.๔๙ 

 
๓.๔๘ 

๐.๗๑๐ 
๐.๗๑๙ 
๐.๖๘๓ 

 
๐.๖๘๕ 
๐.๗๑๐ 

 
๐.๘๑๓ 

 
๐.๗๖๖ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๖๒๓ มาก 

 



๑๐๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ 
= ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๒๓) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 

ดังนี้ แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๘๓) แผนการด าเนินงาน

ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๑๙) แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

(x̅ = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๘๕) แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๗๓)

แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข (x̅ = ๓.๕๒ S.D. = ๐.๗๓๖) แผนการด าเนินงานด้านร่วม

แก้ไขปัญหายาเสพติด (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๑๓) ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ (x̅ = ๓.๔๘, 

S.D. = ๐.๗๖๖) แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๗๘๐) แผนการ

ด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๑๐) แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถี

พอเพียง (x̅ = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๑๐) ทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑) 

แผนการด าเนนิงานด้านความสามัคคี 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.จัดกิจกรรมการพบปะสังสรร เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

 
๓.๗๓ 

 
๐.๘๙๑ 

 
มาก 

๒. อบต.มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๘๙๘ 

 
มาก 

๓. อบต.มีการส่งเสริมการท าบุญในโอกาสต่างๆ 
ร่วมกัน 

 
๓.๓๘ 

 
๐.๘๖๗ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๗๗๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน

ความสามัคคีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๗๓) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับ

ค่าเฉลี่ย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ ๑. อบต.จัดกิจกรรมการพบปะสังสรรเพ่ือสร้างความสามัคคีใน

ชุมชน อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ข้อ ๒. อบต.มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ

ชุมชน อยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้องที่สุด ได้แก่ ข้อ ๓. อบต.มีการส่งเสริมการท าบุญใน

โอกาสต่างๆ ร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต. ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักการเสียสละ

ประโยชน์ต่อ ชุมชน 
 

๓.๔๔ 
 

๐.๙๐๕ 
 

มาก 
๒. อบต. มีส่วนร่วมกับประชาชนในช่วยกันดูแล

ผู้สูงอายุ 
 

๓.๔๖ 
 

๑.๐๐๒ 
 

มาก 
๓. อบต. กระตุ้นให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ

และภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 
 

๓.๕๐ 
 

๐.๘๗๖ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๗๘๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคน

ไทยไม่ทิ้งกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๗๘๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.มีการปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 
๓.๖๙ 

 
๐.๘๙๖ 

 
มาก 

๒. อบต.มีการส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนให้กับชุมชน 

 
๓.๕๐ 

 
๐.๘๓๐ 

 
มาก 

๓. อบต.ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดี
ของประชาชน 

 
 

๓.๓๘ 

 
 

๐.๘๔๙ 

 
 

ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๗๓๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน

ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๗๓๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ย ได้แก่ข้อ ๑. อบต.มีการปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ๒. อบต.มีการส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนให้กับชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก และ๓. อบต.ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดี
ของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง   

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาหมู่ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓.๔๒ 

 
๐.๘๑๖ 

 
มาก 

๒. อบต.มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนทั่วไป 

 
 

๓.๔๕ 

 
 

๐.๘๔๙ 

 
 

มาก 
๓. อบต. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.๔๑ 
 

๐.๘๔๘ 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๗๑๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถี

ไทยวิถีพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๑๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
วิถีไทยวิถีพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เรื่อง

การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 

๓.๕๑ 
 

๐.๘๕๐ 
 

มาก 
๒. อบต.ได้มีการชี้แจงสิทธิและหน้าของประชาชน

ในระบบประชาธิปไตย 
 

๓.๕๘ 
 

๐.๘๖๖ 
 

มาก 
๓. อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตามกฎหมาย 
 

๓.๖๑ 
 

๐.๘๖๒ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๗๑๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้

สิทธิรู้หน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๑๙) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้สิทธิรู้หน้าที่ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

  
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.มีกลไกการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

และข้อบังคับอย่างถูกต้อง 
 

๓.๗๓ 
 

๐.๘๑๗ 
 

มาก 
๒. อบต.ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 

๓.๕๗ 
 

๐.๗๙๓ 
 

มาก 
๓. อบต.ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ต าแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม 
 

๓.๔๖ 
 

๐.๗๘๕ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๖๘๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้

กลไกบริหารราชการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๘๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้กลไกบริหารราชการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 
โดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๘๕๖ 

 
มาก 

๒. อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในสิ่งที่ดี
งาม ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๘๕๐ 

 
มาก 

๓. ท่านมีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหาร
ประเทศ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

 
๓.๖๘ 

 
๐.๘๕๒ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๖ ๐.๖๘๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตย 

ไทยนิยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๘๕) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้เทา่ทันเทคโนโลยี ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.จัดหาสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

๓.๔๘ 
 

๐.๘๖๓ 
 

มาก 
๒. อบต.ท าการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่เป็นในการ

พัฒนาชุมชน 
 

๓.๔๔ 
 

๐.๘๔๕ 
 

มาก 
๓. อบต.มีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ 

อย่างสะดวกและทันสมัย 
 

๓.๓๙ 
 

๐.๘๓๔ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๔๔ ๐.๗๑๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่า

ทันเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๑๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.มีการป้องกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติดภายในชุมชน อย่างเคร่งครัด 

 
๓.๑๒ 

 
๑.๑๙๗ 

 
ปานกลาง 

๒. อบต.ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
ในชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติด 

 
๓.๖๓ 

 
๐.๘๙๘ 

 
มาก 

๓. อบต.ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแล  
ยาเสพติดไม่ให้เข้ามาท าลายประชาชนใน
ชุมชน 

 
 

๓.๗๑ 

 
 

๐.๘๙๖ 

 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๘๑๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วม

แก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๑๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ย ได้แก่ข้อ ๓. อบต.ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยาเสพติดไม่ให้เข้ามา
ท าลายประชาชนในชุมชน อยู่ในระดับมาก ๒. อบต.ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 
เพ่ือป้องกันยาเสพติด อยู่ในระดับมาก และ ๑. อบต.มีการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด
ภายในชุมชนอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับปานกลาง 

  

 
 
 



๑๑๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านงานตามภาระกิจส่วน
ราชการ 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.ชี้แจงข้อมูลโครงการไทยนิยมให้
ประชาชนรับทราบ 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๘๕๗ 

 
มาก 

๒. เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการ
ประสานงานโครงการไทยนิยม 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๘๔๖ 

 
มาก 

๓. เจ้าหน้าที่ มีความซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ใน
โครงการไทยนิยม 

 
๓.๔๗ 

 
๐.๙๔๙ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๗๖๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงาน

ตามภาระกิจส่วนราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๗๖๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภาระกิจส่วนราชการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ๒ กลุ่ม ในเรื่อง เพศและ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า ๒ กลุ่ม ในเรื่อง อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ถ้าพบความแตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๖๑)  

การบริหารโครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืน 

เพศ  
ชาย (๑๘๖ คน) หญิง (๑๗๕ คน)   

    t Sig. 

x̅ S.D x̅ S.D   
๑. แผนการด าเนินงานด้าน

ความสามัคคี 
 

๓.๕๖ 
 

๐.๘๐๐ 
 

๓.๔๙ 
 

๐.๗๔๔ 
 
๐.๘๗๔ 

 
๐.๓๘๓ 

๒. แผนการด าเนินงานด้านคน
ไทยไม่ทิ้งกัน 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๘๓๔ 

 
๓.๔๕ 

 
๐.๗๒๑ 

 
๐.๕๒๘ 

 
๐.๕๙๘ 

๓. แผนการด าเนินงานด้าน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๗๕๖ 

 
๓.๔๗ 

 
๐.๗๑๓ 

 
๑.๔๐๒ 

 
๐.๑๖๒ 

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถี
ไทยวิถีพอเพียง 

 
๓.๔๒ 

 
๐.๗๘๕ 

 
๓.๔๓ 

 
๐.๖๒๓ 

 
-๐.๒๔๗ 

 
๐.๘๐๕ 

๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้
สิทธิรู้หน้าที่ 

 
๓.๖๐ 

 
๐.๗๕๕ 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๖๗๘ 

 
๐.๙๕๙ 

 
๐.๓๓๘ 

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ 

 
๓.๖๒ 

 
๐.๗๓๔ 

 
๓.๕๖ 

 
๐.๖๒๕ 

 
๐.๗๘๕ 

 
๐.๔๓๓ 

๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รัก
ประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๗๔๘ 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๖๑๑ 

 
๐.๙๖๕ 

 
๐.๓๓๕ 

๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่า
ทันเทคโนโลยี 

 
๓.๔๗ 

 
๐.๗๖๙ 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๖๔๒ 

 
๐.๗๒๙ 

 
๐.๔๖๗ 

๙. แผนการด าเนินงานด้านรว่ม
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
๓.๕๖ 

 
๐.๘๔๓ 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๗๗๖ 

 
๑.๘๑๖ 

 
๐.๐๗๐ 

๑๐. แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภาระกิจส่วน
ราชการ 

 
 

๓.๕๔ 

 
 

๐.๗๙๕ 

 
 

๓.๔๑ 

 
 

๐.๗๓๐ 

 
 
๑.๖๓๘ 

 
 
๐.๑๐๒ 

รวม ๓.๕๔ ๐.๖๘๕ ๓.๔๗ ๐.๕๔๗ ๑.๑๓๖ ๐.๒๕๗ 



๑๒๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน (t = ๑.๑๓๖, Sig. = ๐.๒๕๗) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ไมแ่ตกต่างกันทุกด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๑ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๖๑) 

การบริหารโครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม ๑.๗๑๕ ๔ ๐.๔๒๙ ๐.๗๑๖ ๐.๕๘๒ 
ด้านความสามัคคี ภายในกลุ่ม ๒๑๓.๓๒๑ ๓๕๖ ๐.๕๙๙   
 รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    

๒.แผนการด าเนินงาน 
ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๘๙ ๔ ๑.๐๗๒ ๑.๗๗๖ ๐.๑๓๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๔.๙๖๙ ๓๕๖ ๐.๖๐๔   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนินงาน 
ด้านชุมชนอยู่ดี 
 มีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๙๗๙ ๔ ๐.๗๔๕ ๑.๓๘๐ ๐.๒๔๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๒.๑๙๗ ๓๕๖ ๐.๕๔๐   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนินงาน
ด้านวิถีไทยวิถี
พอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๓๙๘ ๔ ๐.๓๔๙ ๐.๖๙๐ ๐.๕๙๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๐.๑๔๑ ๓๕๖ ๐.๕๐๖   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนินงาน        ระหว่างกลุ่ม ๒.๘๒๐ ๔ ๐.๗๐๕ ๑.๓๗๐ ๐.๒๔๔ 
   ด้านรู้สิทธิรู ้ ภายในกลุ่ม ๑๘๓.๑๔๖ ๓๕๖ ๐.๕๑๔   

หน้าที่ รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    
๖.แผนการด าเนินงาน

ด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๕๙๕ ๔ ๐.๖๔๙ ๑.๓๙๖ ๐.๒๓๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๕.๔๕๕ ๓๕๖ ๐.๔๖๕   
รวม ๑๖๘.๐๕๐ ๓๖๐    

๗. แผนการด าเนินงาน
ด้านรู้รักประชาธิป 

      ไตยไทยนิยม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๔๘๘ 
๑๖๘.๔๑๓ 
๑๖๘.๙๐๑ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๐.๑๒๒ 
๐.๔๗๓ 

 

๐.๒๕๘ ๐.๙๐๕ 

 

 



๑๒๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ (ต่อ) 

๘.แผนการด าเนิน 
    งานด้านรูเ้ท่า

ทันเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๒๔๗ 
๑๘๐.๑๒๗ 
๑๘๑.๓๗๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๐.๓๑๒ 
๐.๕๐๖ 

๐.๖๑๖ ๐.๖๕๑ 

 
 

๙.แผนการด าเนิน 
งานด้านร่วม
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๐๒๖ ๔ ๒.๐๐๖ ๓.๑๐๓* ๐.๐๑๖ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๐.๑๖๘ ๓๕๖ ๐.๖๔๗   
รวม ๒๓๘.๑๙๔ ๓๖๐ 

   

๑๐.แผนการ
ด าเนิน 

       งานด้านงาน 
        ตามภารกิจ 
        ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๔๐๘ ๔ ๐.๖๐๒ ๑.๐๒๗ ๐.๓๙๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๘.๗๓๗ ๓๕๖ ๐.๕๘๖   
 

รวม 

 
๒๑๑.๑๔๕ 

 
๓๖๐    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๒๖ ๔ ๐.๒๓๑ ๐.๕๙๔ ๐.๖๖๗ 

ภายในกลุ่ม ๑๓๘.๖๔๘ ๓๕๖ ๐.๓๘๙   
รวม ๑๓๙.๕๗๔ ๓๖๐    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดย
ภาพรวมจ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๕๙๔, Sig. = ๐.๖๖๗)  ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ในแผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (F = ๓.๑๐๓, 
Sig. = ๐.๐๑๖) ดังนั้นจึงเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) ในด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดตารางที่ ๔.๒๐  

 
 
 



๑๒๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(n=๓๖๑)  

 
อายุ 

 

 
อายุ 

๑๘ - ๓๐ ป ี ๓๑ - ๔๐ป ี ๔๑ - ๕๐ 
  

๕๑ - ๖๐ป ี ๖๑ ปี 
ขึ้นไป 

 ๓.๒๗ ๓.๕๕ ๓.๓๖ ๓.๔๒ ๓.๖๙ 

๑๘ - ๓๐ ป ี  ๓.๒๗ - -๐.๒๘ -๐.๐๙ -๐.๑๕ -๐.๔๒* 
๓๑ - ๔๐ ป ี ๓.๕๕ - - ๐.๑๙ ๐.๑๓ -๐.๑๔ 
๔๑ - ๕๐ ป ี  ๓.๓๖ - - - -๐.๐๖ -๐.๓๓* 
๕๑ - ๖๐ ป ี ๓.๔๒ - - - - -๐.๒๗* 
๖๑ ปีขึ้นไป ๓.๖๙ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ - ๓๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี และ๕๑ -  
๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแผนการด าเนินงานด้านร่วม
แก้ไขปัญหายาเสพติด น้อยกว่าประชาชนที่มอีายุ ๖๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๒๔ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=๓๖๑) 

จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนนิ ระหว่างกลุ่ม ๒๐.๒๐๓ ๔ ๕.๐๕๑ ๙.๒๒๙** ๐.๐๐๐ 
งานด้านความ ภายในกลุ่ม ๑๙๔.๘๓๓ ๓๕๖ .๕๔๗   
สามัคคี รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    

๒.แผนการด าเนิน 
   งานด้านคนไทย 
    ไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๐๔๕ ๔ ๔.๒๖๑ ๗.๕๐๒** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๒.๒๑๔ ๓๕๖ .๕๖๘   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนิน 
    งานด้านชุมชน 
    อยู่ดีมีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๑๙.๕๖๑ ๔ ๔.๘๙๐ ๙.๙๑๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๕.๖๑๕ ๓๕๖ ๐.๔๙๓   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนิน 
    งานด้านวิถีไทย 
     วิถีพอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๑๐๘ ๔ ๔.๐๒๗ ๘.๖๖๖** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๕.๔๓๑ ๓๕๖ ๐.๔๖๕   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนิน     ระหว่างกลุ่ม ๑๘.๕๘๕ ๔ ๔.๖๔๖ ๙.๘๘๒** ๐.๐๐๐ 
งานด้านรู้สิทธิ ภายในกลุ่ม ๑๖๗.๓๘๐ ๓๕๖ ๐.๔๗๐   
รู้หน้าที่ รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    

๖.แผนการด าเนิน     
งานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒๐.๙๙๖ 
๑๔๗.๐๕๔ 
๑๖๘.๐๕๐ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๕.๒๔๙ 
๐.๔๑๓ 

๑๒.๗๐๗** ๐.๐๐๐ 

๗.แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้รัก

ประชาธิปไตย
ไทยนิยม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
 
รวม 

๑๖.๖๕๐ 
๑๕๒.๒๕๒ 

 
๑๖๘.๙๐๑ 

๔ 
๓๕๖ 

 
๓๖๐ 

๔.๑๖๒ 
๐.๔๒๘ 

๙.๗๓๓** ๐.๐๐๐ 

 



๑๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ (ต่อ) 

๘.แผนการด าเนิน 
    งานด้านรูเ้ท่า

ทันเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๙.๒๑๐ 
๑๖๒.๑๖๔ 
๑๘๑.๓๗๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๔.๘๐๓ 
๐.๔๕๖ 

 

๑๐.๕๔๓** ๐.๐๐๐ 

๙.แผนการด าเนิน 
          งานด้านร่วม  
          แก้ไขปัญหา 
ยา       เสพติด 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๑.๖๒๕ 
๒๒๖.๕๖๘
๒๓๘.๑๙๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๒.๙๐๖ 
๐.๖๓๖ 

๔.๕๖๗** ๐.๐๐๑ 

๑๐แผนการด าเนิน 
    งาน.ด้านงาน   
    ตามภารกิจ 
    ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒๐.๓๙๒ 
๑๙๐.๗๕๓ 
๒๑๑.๑๔๕ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๕.๐๙๘ 
๐.๕๓๖ 

 

๙.๕๑๕** ๐.๐๐๐ 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๗.๒๘๗ 
๑๒๒.๒๘๗ 
๑๓๙.๕๗๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๔.๓๒๒
๐.๓๔๔ 

๑๒.๕๘๒** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบตวามคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  โดย
ภาพรวมจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F = 
๑๒.๕๘๒, Sig. = ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แตกต่างกันทุกด้าน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  
โดยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังใน
ตารางที่ ๔.๒๒ - ๔.๓๒ 

 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๔ ๓.๘๓ ๓.๕๐ ๓.๗๑ ๒.๗๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๔ - -๐.๔๙* -๐.๑๖ -๐.๓๗* ๐.๕๖ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๓* 

 
๐.๑๒ 

 
๑.๐๕* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๑ 

 
๐.๗๒* 

ปริญญาตรี ๓.๗๑ - - - - ๐.๙๓* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๗๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
และประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี                     

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
ความสามัคคี มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มรีะดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล แผนการ
ด าเนินงานด้านความสามัคคี มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  





๑๒๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๙ ๓.๗๗ ๓.๓๙ ๓.๕๙ ๒.๙๔ 

ประถมศึกษา ๓.๒๙ - -๐.๔๘* -๐.๑๐ -๐.๓๐* ๐.๓๕ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๘* 

 
๐.๑๘ 

 
๐.๘๓* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๓๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๐ 

 
๐.๔๕ 

ปริญญาตรี ๓.๕๙ - - - - ๐.๖๔* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๙๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี                    

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคน
ไทยไม่ทิ้งกัน มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า   

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่
ทิ้งกัน มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕  





๑๒๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๒ ๓.๘๗ ๓.๕๐ ๓.๕๕ ๓.๒๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๒ - -๐.๕๕* -๐.๑๘ -๐.๒๓ ๐.๐๔ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๗* 

 
๐.๓๒* 

 
๐.๕๙* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๕ 

 
๐.๒๒ 

ปริญญาตรี ๓.๕๕ - - - - ๐.๒๗ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๒๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนที่มีระดับการศึกษาประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีป่ระชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ ๐.๐๕  

 
 





๑๒๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๖ ๓.๗๓ ๓.๓๓ ๓.๕๓ ๒.๙๔ 

ประถมศึกษา ๓.๒๖ - -๐.๔๗* -๐.๐๗ -๐.๒๗* ๐.๓๒ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๔๐* 

 
๐.๒๐ 

 
๐.๗๙* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๓๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๐ 

 
๐.๓๙ 

ปริญญาตรี ๓.๕๓ - - - - ๐.๕๙ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๙๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
วิถีไทยวิถีพอเพียง มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 





๑๓๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๗ ๓.๘๙ ๓.๕๐ ๓.๖๙ ๓.๑๗ 

ประถมศึกษา ๓.๓๗ - -๐.๕๒* -๐.๑๓ -๐.๓๒* ๐.๒๐ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๙ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๙* 

 
๐.๒๐ 

 
๐.๗๒* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๙ 

 
๐.๓๓ 

ปริญญาตรี ๓.๖๙ - - - - ๐.๕๒ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๑๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
และประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
สิทธิรู้หน้าที่ มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 





๑๓๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๙ ๓.๘๕ ๓.๕๗ ๓.๘๖ ๒.๗๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๙ - -๐.๔๖* -๐.๑๘ -๐.๔๗* ๐.๖๑* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๕ 

 
- 

 
- 

 
๐.๒๘* 

 
-๐.๐๑ 

 
๑.๐๗* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๙* 

 
๐.๗๙* 

ปริญญาตรี ๓.๘๖ - - - - ๑.๐๘* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๗๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. และประชาชนที่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มากกว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้





๑๓๒ 
 

กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
ตารางที่ ๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๘ ๓.๘๓ ๓.๔๓ ๓.๗๖ ๓.๑๑ 

ประถมศึกษา ๓.๓๘ - -๐.๔๕* -๐.๐๕ -๐.๓๘* ๐.๒๗ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๔๐* 

 
๐.๐๗ 

 
๐.๗๒* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๔๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๓* 

 
๐.๓๒ 

ปริญญาตรี ๓.๗๖ - - - - ๐.๖๕* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๑๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. และประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้





๑๓๓ 
 

รักประชาธิปไตยไทยนิยม มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รัก
ประชาธิปไตยไทยนิยม มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๔ ๓.๗๐ ๓.๕๓ ๓.๖๑ ๒.๖๑ 

ประถมศึกษา ๓.๒๔ - -๐.๔๖* -๐.๒๙* -๐.๓๗* ๐.๖๓* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๐ 

 
- 

 
- 

 
๐.๑๗ 

 
๐.๐๙ 

 
๑.๐๙* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๘ 

 
๐.๙๒* 

ปริญญาตรี ๓.๖๑ - - - - ๑.๐๐* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๖๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากกว่า ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๓๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๖ ๓.๗๔ ๓.๓๙ ๓.๕๖ ๒.๘๙ 

ประถมศึกษา ๓.๓๖ - -๐.๓๘* -๐.๐๓ -๐.๒๐ ๐.๔๗ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๔ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๕* 

 
๐.๑๘ 

 
๐.๘๕* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๓๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๗ 

 
๐.๕๐ 

ปริญญาตรี ๓.๕๖ - - - - ๐.๖๗ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๘๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช.  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 
 
 





๑๓๖ 
 

ตารางที่ ๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตาม
ภาระกิจส่วนราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๖ ๓.๘๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๐๖ 

ประถมศึกษา ๓.๒๖ - -๐.๕๔* -๐.๒๔ -๐.๓๔* ๐.๒๐ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๐ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๐* 

 
๐.๒๐ 

 
๐.๗๔* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๐ 

 
๐.๔๔ 

ปริญญาตรี ๓.๖๐ - - - - ๐.๕๔ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๐๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงาน ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. และประชาชนที่มรีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภารกิจส่วนราชการ มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
 
 





๑๓๗ 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๓๒  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๖๑) 

จ าแนกตามอาชีพ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนิน ระหว่างกลุ่ม ๗.๗๐๙ ๔ ๑.๙๒๗ ๓.๓๐๙* ๐.๐๑๑ 
    งานด้านความ ภายในกลุ่ม ๒๐๗.๓๒๗ ๓๕๖ ๐.๕๘๒   

สามัคคี รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    
๒.แผนการด าเนิน 
    งานด้านคน 
    ไทยไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๐๗๑ ๔ ๒.๒๖๘ ๓.๘๔๑** ๐.๐๐๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๐.๑๘๗ ๓๕๖ ๐.๕๙๐   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนิน 
     งานด้านชุมชน 
     อยู่ดีมีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๐๐๐ ๔ ๑.๐๐๐ ๑.๘๖๒ ๐.๑๑๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๑.๑๗๗ ๓๕๖ ๐.๕๓๗   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนิน 
    งานด้านวิถีไทย 
    วิถีพอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๔๙๕ ๔ ๑.๑๒๔ ๒.๒๖๐ ๐.๐๖๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๗.๐๔๔ ๓๕๖ ๐.๔๙๗   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนิน 
    งานด้านรู้สิทธิ 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๗๘๔ ๔ ๑.๙๔๖ ๓.๘๘๘** ๐.๐๐๔ 

รู้หน้าที่ ภายในกลุ่ม ๑๗๘.๑๘๒ ๓๕๖ ๐.๕๐๑   
 รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    

๖แผนการด าเนิน 
   งาน.ด้านรู้กลไก 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๙๔๔ ๔ ๒.๙๘๖ ๖.๘๐๙** ๐.๐๐๐ 

    บริหารราชการ ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๑๐๗ ๓๕๖ ๐.๔๓๙   
 รวม ๑๖๘.๐๕๐ ๓๖๐    

 



๑๓๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ (ต่อ) 

๗. แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้รัก      
     ประชาธิปไตย 
     ไทยนิยม 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๐๒๓ ๔ ๒.๗๕๖ ๖.๒๑๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๗.๘๗๘ ๓๕๖ ๐.๔๔๓   
 
รวม 

 
๑๖๘.๙๐๑ 

 
๓๖๐ 

   

๘.แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้เท่า 
    ทันเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๒๖๙ ๔ ๒.๐๖๗ ๔.๒๕๒** ๐.๐๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๓.๑๐๕ ๓๕๖ ๐.๔๘๖   
รวม ๑๘๑.๓๗๔ ๓๖๐    

๙.แผนการด าเนิน 
     งานด้านร่วม     
    แก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๗๐๐ ๔ ๑.๔๒๕ ๒.๑๘๒ ๐.๐๗๑ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๒.๔๙๔ ๓๕๖ ๐.๖๕๓   
 
รวม 

 
๒๓๘.๑๙๔ 

 
๓๖๐ 

   

๑๐.แผนการ
ด าเนิน 

 งานด้านงาน            
 ตามภารกิจ  
 ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๓๑๙ ๔ ๑.๕๘๐ ๒.๗๔๖** ๐.๐๒๘ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๔.๘๒๖ ๓๕๖ ๐.๕๗๕   
 
รวม 

 
๒๑๑.๑๔๕ 

 
๓๖๐    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม ๖.๖๕๙ ๔ ๑.๖๖๕ ๔.๔๕๙** ๐.๐๐๒ 
 ภายในกลุ่ม ๑๓๒.๙๑๕ ๓๕๖ ๐.๓๗๓   
 รวม ๑๓๙.๕๗๔ ๓๖๐    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ

ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม จ าแนกตาม
อาชีพพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ (F = ๔.๔๕๙, Sig. = ๐.๐๐๒)  ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แตกต่างกัน ในแผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี  (F = ๓.๓๐๙ , Sig. = ๐.๐๑๑) แผนการ



๑๓๙ 
 

ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (F = ๓.๘๔๑, Sig. = ๐.๐๐๕) แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
(F = ๓.๘๘๘, Sig. = ๐.๐๐๔) แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ (F = ๖.๘๐๙, Sig. = 
๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม (F = ๖.๒๑๔, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (F = ๔.๒๕๒, Sig. = ๐.๐๐๒) แผนการด าเนินงานด้านงานตาม
ภาระกิจส่วนราชการ (F = ๒.๗๔๖, Sig. = ๐.๐๒๘) ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓๓ – ๓๙ 

 
ตารางที่ ๔.๓๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๒ ๓.๗๖ ๓.๙๔ ๓.๕๑ ๓.๔๙ 
เกษตรกรรม ๓.๔๒ - -๐.๓๔* -๐.๕๒* -๐.๐๙ ๐.๐๗ 
ค้าขาย ๓.๗๖ - - -๐.๑๘ ๐.๒๕ ๐.๒๗ 
รับราชการ ๓.๙๔ - - - ๐.๔๓* ๐.๔๕ 
รับจ้าง ๓.๕๑ - - - - ๐.๐๒ 
อ่ืนๆ  ๓.๔๙ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านความสามัคคี น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มอีาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ อาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 





๑๔๐ 
 

 
ตารางที่ ๔.๓๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๓๔ ๓.๘๐ ๓.๗๑ ๓.๔๙ ๓.๔๑ 
เกษตรกรรม ๓.๓๔ - -๐.๔๖* -๐.๓๗* -๐.๑๕ -๐.๐๗ 
ค้าขาย ๓.๘๐ - - ๐.๐๙ ๐.๓๑* ๐.๓๙ 
รับราชการ ๓.๗๑ - - - ๐.๒๒ ๐.๓๐ 
รับจ้าง ๓.๔๙ - - - - ๐.๐๘ 
อ่ืนๆ  ๓.๔๑ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๔ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มีอาชีพรับ
ราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ รับจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 





๑๔๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๔ ๓.๗๘ ๓.๙๒ ๓.๖๑ ๓.๓๖ 
เกษตรกรรม ๓.๔๔ - -๐.๓๔* -๐.๔๘* -๐.๑๗ ๐.๐๘ 
ค้าขาย ๓.๗๘ - - -๐.๑๔ ๐.๑๗ ๐.๔๒ 
รับราชการ ๓.๙๒ - - - ๐.๓๑ ๐.๕๖* 
รับจ้าง ๓.๖๑ - - - - ๐.๒๕ 
อ่ืนๆ  ๓.๓๖ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๕ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๔๒ 
 

ตารางที่ ๔.๓๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๓ ๓.๘๔ ๔.๐๘ ๓.๖๒ ๓.๖๒ 
เกษตรกรรม ๓.๔๓ - -๐.๔๑* -๐.๖๕* -๐.๑๙* -๐.๑๙ 
ค้าขาย ๓.๘๔ - - -๐.๒๔ ๐.๒๒ ๐.๒๒ 
รับราชการ ๔.๐๘ - - - ๐.๔๖* ๐.๕๖* 
รับจ้าง ๓.๖๒ - - - - ๐.๐๐ 
อ่ืนๆ  ๓.๖๒ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓๖ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการและประชาชน
ที่มอีาชีพรับจ้าง 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 
มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 





๑๔๓ 
 

ตารางที่ ๔.๓๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตย
ไทยนิยม 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๓ ๓.๘๒ ๔.๐๕ ๓.๕๕ ๓.๓๘ 
เกษตรกรรม ๓.๔๓ - -๐.๓๙* -๐.๖๒* -๐.๑๒ ๐.๐๕ 
ค้าขาย ๓.๘๒ - - -๐.๒๓ ๐.๒๗* ๐.๔๔* 
รับราชการ ๔.๐๕ - - - ๐.๕๐* ๐.๖๗* 
รับจ้าง ๓.๕๕ - - - - ๐.๑๗ 
อ่ืนๆ  ๓.๓๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๗ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มี
อาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและประชาชนที่มอีาชีพอ่ืนๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕  

 
 





๑๔๔ 
 

ตารางที่ ๔.๓๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๓๓ ๓.๕๗ ๓.๙๔ ๓.๔๖ ๓.๒๘ 
เกษตรกรรม ๓.๓๓ - -๐.๒๔* -๐.๖๑* -๐.๑๓ ๐.๐๕ 
ค้าขาย ๓.๕๗ - - -๐.๓๗* ๐.๑๑ ๐.๒๙ 
รับราชการ ๓.๙๔ - - - ๐.๔๘* ๐.๖๖* 
รับจ้าง ๓.๔๖ - - - - ๐.๑๘ 
อ่ืนๆ  ๓.๒๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓๘ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  แผนการด าเนินงานด้าน
รู้เท่าทันเทคโนโลยีน้อยกว่า ประชาชนที่มอีาชีพค้าขายและประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี น้อยกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ รับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ รับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 





๑๔๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจ
ส่วนราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ
  

รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๓๘ ๓.๗๕ ๓.๗๐ ๓.๔๘ ๓.๒๖ 
เกษตรกรรม ๓.๓๘ - -๐.๓๗* -๐.๓๒ -๐.๑๐ ๐.๑๒ 
ค้าขาย ๓.๗๕ - - ๐.๐๕ ๐.๒๗* ๐.๔๙* 
รับราชการ ๓.๗๐ - - - ๐.๒๒ ๐.๔๔ 
รับจ้าง ๓.๔๘ - - - - ๐.๒๒ 
อ่ืนๆ  ๓.๒๖ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๙ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพอาชีพค้าขาย 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพรับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 





๑๔๖ 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๔๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

(n=๓๖๑) 

จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนิน     ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๔๔๑ ๔ ๖.๘๖๐ ๑๓.๐๑๙** ๐.๐๐๐ 
     งานด้านความ ภายในกลุ่ม ๑๘๗.๕๙๕ ๓๕๖ ๐.๕๒๗   

สามัคคี รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    
๒.แผนการด าเนิน 
     งานด้านคน     
     ไทยไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๑๒๒ ๔ ๖.๗๘๑ ๑๒.๕๖๓** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๒.๑๓๖ ๓๕๖ ๐.๕๔๐   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนิน 
     งานด้านชุมชน 
     อยู่ดีมีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๒๑.๕๖๕ ๔ ๕.๓๙๑ ๑๑.๐๕๕** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๓.๖๑๑ ๓๕๖ ๐.๔๘๘   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนิน 
    งานด้านวิถีไทย 
     วิถีพอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๘.๔๔๒ ๔ ๔.๖๑๑ ๑๐.๐๖๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๓.๐๙๗ ๓๕๖ ๐.๔๕๘   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนิน      ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๓๕๑ ๔ ๒.๘๓๘ ๕.๗๘๖** ๐.๐๐๐ 
งานด้านรู้สิทธิ ภายในกลุ่ม ๑๗๔.๖๑๕ ๓๕๖ ๐.๔๙๐   
รู้หน้าที ่ รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    

๖.แผนการด าเนิน      ระหว่างกลุ่ม ๒๐.๕๘๖ ๔ ๕.๑๔๖ ๑๒.๔๒๔** ๐.๐๐๐ 
งานด้านรู้กลไก 
บริหารราชการ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๗.๔๖๕ ๓๕๖ ๐.๔๑๔   
รวม ๑๖๘.๐๕๐ ๓๖๐    

       
 

 

 



๑๔๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๐ (ต่อ) 

๗.แผนการด าเนิน ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๘๑๔ ๔ ๔.๒๐๓ ๙.๘๓๙** ๐.๐๐๐ 
     งานด้านรู้รัก 
     ประชาธิปไตย 
     ไทยนิยม 

ภายในกลุ่ม ๑๕๒.๐๘๘ ๓๕๖ ๐.๔๒๗   
 
รวม 

 
๑๖๘.๙๐๑ 

 
๓๖๐ 

   

๘.แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้เท่าทัน 
     เทคโนโลย ี   

ระหว่างกลุ่ม ๑๙.๙๙๔ ๔ ๔.๙๙๙ ๑๑.๐๒๗** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๑.๓๘๐ ๓๕๖ ๐.๔๕๓   
รวม ๑๘๑.๓๗๔ ๓๖๐    

๙.แผนการด าเนนิ 
งานด้านร่วม
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๐๙ ๔ ๑.๐๕๒ ๑.๖๐๑ ๐.๑๗๔ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๓.๙๘๕ ๓๕๖ ๐.๖๕๗   
 
รวม 

 
๒๓๘.๑๙๔ 

 
๓๖๐ 

   

๑๐.แผนการด าเนนิ 
 งานด้านงาน
ตามภาระกิจ
ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๔๐๑ ๔ ๖.๘๕๐ ๑๓.๒๗๒** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๓.๗๔๔ ๓๕๖ ๐.๕๑๖   
 
รวม 

 
๒๑๑.๑๔๕ 

 
๓๖๐ 

   

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๙๙๗ ๔ ๔.๔๙๙ ๑๓.๑๗๕** ๐.๐๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๑๒๑.๕๗๗ ๓๕๖ ๐.๓๔๒   
 รวม ๑๓๙.๕๗๔ ๓๖๐    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
จากตารางท่ี ๔.๔๐ ผลการเปรียบเทียบการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F = ๑๓.๑๗๕, Sig. = ๐.๐๐๐)  ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนตากกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
กันในแผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี (F = ๑๓.๐๑๙, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้าน
คนไทยไม่ทิ้งกัน (F = ๑๒.๕๖๓, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข (F = 
๑๑.๐๕๕, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง (F = ๑๐.๐๖๔, Sig. = ๐.๐๐๐) 



๑๔๘ 
 

แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (F = ๕.๗๘๖, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ (F = ๑๒.๔๒๔, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
(F = ๙.๘๓๙, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี  (F = ๑๑.๐๒๗, Sig. = 
๐.๐๐๐) และแผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ (F = ๑๓.๒๗๒, Sig. = ๐.๐๐๐) 
ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนแผนการด าเนินงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธี
ผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่๔๑ – ๔๙ 

 
ตารางที่ ๔.๔๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 

๕,๐๐๐ 

บาท 

๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐

๑ บาท

ขึ้นไป 

 ๓.๑๔ ๓.๗๒ ๓.๕๖ ๓.๘๔ ๒.๘๐ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๑๔ - -๐.๕๘* -๐.๔๒* -๐.๗๐* ๐.๓๔ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๒ - - ๐.๑๖ -๐.๑๒ ๐.๙๒* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๖ - - - -๐.๒๘ ๐.๗๖* 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๘๔ - - - - ๑.๐๔* 

๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ๒.๘๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๑ พบว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น

ต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ





๑๔๙ 
 

ด าเนินงานด้านความสามัคคี น้อยกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาทและประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านความสามัคคี มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

 
ตารางที่ ๔.๔๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิด

เห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 

๕,๐๐๐ 

บาท 

๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐

๑ บาท

ขึ้นไป 

 ๓.๐๕ ๓.๖๗ ๓.๕๖ ๓.๖๙ ๒.๙๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๐๕ - -๐.๖๒* -๐.๕๑* -๐.๖๔* ๐.๑๒ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๗ - - ๐.๑๑ -๐.๐๒ ๐.๗๔* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๖ - - - -๐.๑๓ ๐.๖๓ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๙ - - - - ๐.๗๖* 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๒.๙๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๔๒ พบว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ





๑๕๐ 
 

ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน น้อยกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชน
ที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน มากกว่า ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
ตารางที่ ๔.๔๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 

๕,๐๐๐ 

บาท 

๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐

๑ บาท

ขึ้นไป 

 ๓.๑๔ ๓.๗๐ ๓.๖๔ ๓.๖๖ ๓.๑๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๑๔ - -๐.๕๖* -๐.๕๐* -๐.๕๒* ๐.๐๑ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๐ - - ๐.๐๖ ๐.๐๔ ๐.๕๗ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๖๔ - - - -๐.๐๒ ๐.๕๑ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๖ - - - - ๐.๕๓ 

๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๓.๑๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๓ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 





๑๕๑ 
 

บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
ตารางที่ ๔.๔๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิด

เห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๐๘ ๓.๕๙ ๓.๔๗ ๓.๖๒ ๓.๐๐ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๐๘ - -๐.๕๑* -๐.๓๙* -๐.๕๔* ๐.๐๘ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๕๙ - - ๐.๑๒ -๐.๐๓ ๐.๕๙ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๗ - - - -๐.๑๕ ๐.๔๗ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๒ - - - - ๐.๖๒ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๐๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๔๔ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 





๑๕๒ 
 

ตารางที่ ๔.๔๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๓๒ ๓.๗๐ ๓.๕๓ ๓.๘๐ ๓.๒๐ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๓๒ - -๐.๓๘* -๐.๒๑ -๐.๔๘* ๐.๑๒ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๐ - - ๐.๑๗ -๐.๑๐ ๐.๕๐ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๓ - - - -๐.๒๗ ๐.๓๓ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๘๐ - - - - ๐.๖๐ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๒๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๕ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ น้อยกว่าประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท 
และประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 





๑๕๓ 
 

ตารางที่ ๔.๔๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๒๒ ๓.๗๓ ๓.๖๓ ๓.๙๒ ๓.๕๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๒๒ - -๐.๕๑* -๐.๔๑* -๐.๗๐* -๐.๓๑ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๓ - - ๐.๑๐ -๐.๑๙ ๐.๒๐ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๖๓ - - - -๐.๒๙* ๐.๑๐ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๙๒ - - - - ๐.๓๙ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๕๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๖ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๕๔ 
 

ตารางที่ ๔.๔๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตย
ไทยนิยม 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๒๕ ๓.๗๔ ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๓.๑๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๒๕ - -๐.๔๙* -๐.๒๖* -๐.๕๐* ๐.๑๒ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๔ - - ๐.๒๓* -๐.๐๑ ๐.๖๑* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๑ - - - -๐.๒๔ ๐.๓๘ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๕ - - - - ๐.๖๒ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๑๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๗ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่าต่อเดือน ๕,๐๐๐ บาท มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
รักประชาธิปไตยไทยนิยม มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ
ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๕๕ 
 

ตารางที่ ๔.๔๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๑๑ ๓.๕๘ ๓.๕๑ ๓.๗๔ ๒.๗๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๑๑ - -๐.๔๗* -๐.๔๐* -๐.๖๓* ๐.๓๘ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๕๘ - - ๐.๐๗ -๐.๑๖ ๐.๘๕* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๑ - - - -๐.๒๓ ๐.๗๘* 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๔ - - - - ๑.๐๑* 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๒.๗๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๘ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท  

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้น
ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๕๖ 
 

ตารางที่ ๔.๔๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๐๘ ๓.๖๘ ๓.๔๔ ๓.๘๑ ๓.๐๗ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๐๘ - -๐.๖๐* -๐.๓๖* -๐.๗๓* ๐.๐๑ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๘ - - ๐.๒๔* -๐.๑๓ ๐.๖๑ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๔ - - - -๐.๓๗* ๐.๓๗ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๘๑ - - - - ๐.๗๔* 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๐๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๙ พบว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภารกิจส่วนราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วน
ราชการ มากกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท   

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วน
ราชการ มากกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 





๙๘ 
 

สมมติฐานที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์กับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 
ตารางที่ ๔.๓.๑ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson, s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

 

๑.แผนการ
ด าเนินงาน 
ด้านความ
สามัคคี 

๒.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านคนไทย
ไม่ทิ้งกัน 

๓.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านชุมชน

อยู่ดีม ี

๔.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านวิถีไทย
วิถีพอเพียง 

๕.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรู้สิทธิรู้

หน้าที่ 

๖.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรู้กลไก

บริหาร
ราชการ 

๗.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรู้รัก

ประชาธิปไต
ยไทยนิยม 

๘.แผนการ
ด าเนินงาน

ด้านรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

๙. แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรว่ม

แก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

๑๐.แผนการ
ด าเนินงาน

ด้านงานตาม
ภาระกิจส่วน

ราชการ 

รวม 

๑. ด้านสภาวะแวดล้อม ๐.๖๙๔** ๐.๖๘๐** ๐.๗๒๓** ๐.๗๔๙** ๐.๖๕๕** ๐.๖๙๖** ๐.๖๖๕** ๐.๖๓๕** ๐.๔๗๑** ๐.๖๙๕ ๐.๗๘๗** 

๒. ด้านปัจจัยน าเข้า ๐.๖๔๙** ๐.๕๙๖** ๐.๖๓๖** ๐.๖๙๓ ๐.๖๑๙** ๐.๖๔๑** ๐.๖๓๘** ๐.๖๑๐** ๐.๕๑๗** ๐.๖๓๙** ๐.๗๓๗** 

๓. ด้านกระบวนการ ๐.๖๗๕** ๐.๖๕๑** ๐.๗๑๐** ๐.๗๑๗** ๐.๖๕๕** ๐.๖๘๓** ๐.๖๒๒** ๐.๖๕๗** ๐.๕๕๐** ๐.๖๘๑** ๐.๗๘๐** 

๔. ด้านผลผลิต ๐.๖๖๘** ๐.๖๕๑** ๐.๗๑๙** ๐.๗๔๒** ๐.๖๘๙** ๐.๖๖๗** ๐.๖๙๓** ๐.๖๒๓** ๐.๕๖๑** ๐.๗๒๙** ๐.๗๙๗** 

รวม ๐.๗๕๑** .๗๒๑** ๐.๗๗๙** ๐.๘๑๑** .๗๓๒** ๐.๗๕๑** ๐.๗๓๒** ๐.๗๐๕** ๐.๕๘๕** ๐.๗๖๗** ๐.๘๖๗** 

 

 
 
 

๑๕๕
 



๑๕๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคค ีอยู่ในระดับสูง (r=.๗๕๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้านคน
ไทยไม่ทิ้งกัน อยู่ในระดับสูง (r=.๗๒๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้าน
ชุมชนอยู่ดีมี อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๗๙**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง อยู่ใน
ระดับสูง (r=๐.๘๑๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  อยู่ใน
ระดับสูง (r=๐.๗๓๒**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ
อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๕๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๓๒**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี อยู่
ในระดับสูง (r=๐.๗๐๕**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อยู่ในระดับสูง (r=๐.๕๘๕**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วน
ราชการ อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๖๗**) 



๑๕๗ 
 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (R=๐.๘๖๗**) 
ตารางที่ ๔.๓๒ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการ

บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ เชิง ระดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

มี ไม่มี   ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑ กระบวนการบริหารกับ

ด้านด้านความสามัคคี 
 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๒ กระบวนการบริหารกับ
ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๓ กระบวนการบริหารกับ
ด้านชุมชนอยู่ดีมี 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๔ กระบวนการบริหารกับ
ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๕ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๖ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๗ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๘ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๙ กระบวนการบริหารกับ
ด้านร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 
 
√ 

 
 
- 

 
 

บวก 

 
 

สูง 

 
 
√ 

 
 
- 

 

 

 



๑๕๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ (ต่อ) 

๑๐ กระบวนการบริหารกับ
ด้านงานตามภาระกิจส่วน
ราชการ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

 
ตารางท่ี ๔.๕๔ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน t-test F-test 
 

 Sig 
ผลการทดสอบ 

 ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืน แตกต่างกัน 

 
 
๑.๑๓๖ 

  
 
๐.๒๕๗ 

  
√ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืน แตกต่างกัน 

  
 

.๕๙๔ 

 
 

๐.๖๖๗ 

  
√ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
แตกต่างกัน 

  
 
 

๑๒.๕๘๒ 

 
 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
√ 

 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่ า งกัน  มีความคิด เห็นต่อ การ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่ งยืน 
แตกต่างกัน 

  
 
 

๔.๔๕๙ 

 
 
 

๐.๐๐๒ 

 
 
√ 

 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
แตกต่างกัน 

  
 
 

๑๓.๑๗๕ 

 
 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
√ 

 

 

 



๑๕๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๔ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐานที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหาร มีความสัมพันธ์กับการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

(r) สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ 
 
 

๐.๘๖๗** 

 
√ 

 

 
จากตารางที่พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสาม
เงา จังหวัดตาก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

๔.๔ แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) การบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สามารถสรุปผลจ าแนก 
รายด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ในด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม

บางจุดต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม๑ ปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมในแต่ละชุมชนและการรักษา
แหล่งน้ าล าคลองให้สะอาด ท าให้ลดปัญหาน้ าเสียในล าคลอง๒ สร้างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ของ
ประชาชนในการอยู่ร่วมกันกับในสังคมด้วยความรัก ความสามัคคี ถ้อยทีถ้อยอาศัยรักษาสิ่งแวดล้อม๓ 
สนับสนุนงบประมาณด้านโครงการเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่๔ สร้างความเข้าใจ และ
ให้ความรู้กับประชาชนในต าบลให้รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม๕ การมีส่วนร่วมของ

                                                           

 ๑ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา, จังหวัดตาก ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๓ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๐ 
 

ประชาชนในการออกความคิดเห็น๖จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอกับความต้องการ และ 
สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป๗ จัดกิจกรรมในชุมชนให้คนในชุมชนสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้สภาพแวดล้อม
ในชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น๘ จัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน๙ จัดตั้งคณะกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจที่มาจากหลายภาคส่วนตั้งหน่วยงานราชการและ
ภาคประชาชน๑๐ ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่บริเวณองค์กร๑๑ บริเวณชุมชนควรมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ถนนหนทางและสาธารณูปโภคต่างๆ๑๒ 
 สรุป ปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมในแต่ละชุมชนและการรักษาแหล่งน้ าล าคลองให้
สะอาด สร้างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ของประชาชน ให้รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมในชุมชน 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้ามีการบริหารการน าเข้าวัสดุที่ใช้ในโครงการเป็น

อย่างดีได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
แรงงานจากชาวบ้าน๑๓ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสม มีความพร้อมด้าน
สถานที่วัสดุอุปกรณ์มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการ มีวิธีการ หรือรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเหมาะสม๑๔ สามารถสร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการรู้รัก

                                                           

 ๖ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๘ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๙ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,     
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๑ 
 

ประชาธิปไตยให้กับประชาชน๑๕ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่และการอยู่ร่วมกัน๑๖ ต้องเป็นของที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน และคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค๑๗ ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งบุคลากรและ
งบประมาณต่างๆ๑๘ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง๑๙  มีการบริหารงานที่ดีมีระบบการวางแผนงานก่อนการท างาน และการ
ประชุมชี้แจง๒๐ ควรมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์๒๑ มีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีการ
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง๒๒ เพ่ิมงบประมาณในการบริหารองค์กรได้
อย่างพอเพียง๒๓ ปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ที่ได้มีการวางแผนงานไว้ตั้งแต่แรก๒๔ 

สรุป ได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสมจากหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านกระบวนการ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า กระบวนการจัดการในด้านต่างๆอยู่ในระบบที่ดี๒๕ มีการ
ท างานตามกระบวนการ และวิธีการท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับการเอาใจใส่ได้อย่างเต็มที่ มีการ
เตรียมรับมือที่ดีกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาในการท างาน   มีการวางแผนการ
                                                           

 ๑๕ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๒๐ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๓ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๔ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๒ 
 

ท างานที่ดีที่สุด๒๖ ท าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามกรอบหลักในการด าเนินการ  
๑๐ หัวข้อ๒๗ สามารถบริหารโครงการ ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆได้๒๘ หลักการเหตุผลวัตถุประสงค์
ตรวจสอบชี้แจงได้๒๙ ต้องท าความเข้าใจทีมงานที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบ ในการด าเนินโครงการให้เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ๓๐ ด้านกระบวนการโดยภาพรวม พบว่าผู้รับผิดชอบโครงการ มีการ
วางแผนด าเนินงาน  ตามโครงการอย่าง เป็นระบบ๓๑ มีการวางแผนงานการจัดแบ่งงานที่ดี ลดปัญหา
ความผิดพลาด๓๒ มีระดับการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย๓๓ น าปัญหาของ
หมู่บ้านที่ประชาชนร่วมกันเสนอความคิดเห็นมาจัดล าดับความส าคัญแล้วให้ประชาชนในที่ประชุมลงมติ
ร่วมกันในการคัดเลือกโครงการของหมู่บ้านที่เป็นปัญหาจริงๆมาเสนอแก้ไขปัญหาก่อนตามล าดับ
ความส าคัญ๓๔ ระดมสมองจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้ชัดเจน๓๕ ควรส ารวจความสนใจการ
เขียนโครงร่างโครงการ๓๖ 
 สรุปได้ว่า มีการท างานตามกระบวนการและวิธีการท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับการ
เอาใจใส่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาในการท างานมีการวางแผนการท างานที่ดีที่สุดสามารถบริหาร
โครงการ ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆได้ 
 

                                                           

 ๒๖  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,  ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๒๗ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๓ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๖ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๓ 
 

 
 
 

ด้านผลผลิต 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีการจัดการในด้านผลผลิตที่ดีมีการจัดตลาดในการจ าหน่าย

ผลผลิตที่ได้รับความร่วมมือ๓๗ มีศักยภาพได้รับการพัฒนาด้านอาชีพมีความรู้ในอาชีพดีขึ้น๓๘ 
สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความต้องการให้กับประชาชน๓๙ รับทราบถึงความต้องการ
และปัญหาของประชาชน น าเข้าไปบรรจุในแผนพัฒนาองค์การ๔๐ เพ่ิมคุณค่ามาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม
รายได้ต่อเดือน มีความยั่งยืน๔๑ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาร่วมเวทีและเสนอความคิดเห็น 
ในแต่ละด้าน เพ่ือให้ได้บทสรุป ที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง๔๒ สร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ๔๓ ท าให้งานที่เตรียมการให้ประสบ
ผลส าเร็จที่ดีได้ผลตามที่ต้องการ๔๔ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชน
เป็นการสร้างชื่อสร้างรายได้ต่อเดือน๔๕ ท าให้ได้โครงการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ท าให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนจากการด าเนินโครงการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนเข้มแข็งขึ้น๔๖ จัดท านิทรรศการผลงานของ

                                                           

 ๓๗ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๓๘  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๓๙ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๐ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๑ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๒ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๓ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๕ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๖ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๔ 
 

องค์กรสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๔๗ น าผลงานสินค้าทางการเกษตรมาจัดจ าหน่าย เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมรีายได้ต่อเดือนอีกทางหนึ่ง และให้มีการจัดท าสินค้าประจ าชุมชน๔๘ 

สรุป ประชาชนมีศักยภาพได้รับการพัฒนาด้านอาชีพมีรู้ในอาชีพให้ดีขึ้น และแสดง
ความสามารถในการ ประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ท าให้ได้โครงการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  

แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่งควรมีการโครงการติดต่อ

ตลาดโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นหลักเพ่ือแสดงถึงความร่วมมือ๔๙ จัดกิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้
ริมถนน ตลอดเส้นทางมายังชุมชน๕๐ บริหารจัดการงบประมาณในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ามีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน๕๑ เป็นแกนหลัก 
ร่วมกับประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองในพ้ืนที่ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า บริหารจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด๕๒ ให้คนในชุมชนรู้รักสามัคคี ให้คนในชุมชนรู้หน้าที่
ตัวเองในการมีส่วนร่วม ให้คนในชุมชนรู้การเป็นจิตอาสา๕๓ ควรให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมายให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในระบบของประชาธิปไตย ร่วมกันขจัดทุจริต
คอรัปชั่นใช้ชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์๕๔ พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนนั้นต้องพัฒนา
ที่ตัวบุคคลในชุมชนเอง เมื่อบุคคลมีจิตส านึกเป็นนักพัฒนาแล้วนั้น ชุมชนก็จะถูกพัฒนาขึ้น โดยคนใน

                                                           

 ๔๗ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๘ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,      
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๕๐  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๕๑ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๓ สัมภาษณ์ นายอุทิศ อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๕ 
 

ชุมชนเอง๕๕ มีการบริการที่ดี ร่วมท ากิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน๕๖ มีการสร้างทัศนคติในการอยู่
ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นแม้มีความแตกต่างกัน๕๗ มี
ตัวแทนจากหน่วยงานทหารราชการมาให้ความรู้ค าแนะน ากับประชาชน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
กัน โดยให้มีการจัดท าเป็นสัญญาประชาคมกันในระหว่างการประชุมของหมู่บ้าน๕๘ จัดประชุมประชาคม
ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบทุกหมู่บ้าน๕๙ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าโครงการต่างๆ ที่ส่วน
ราชการได้ด าเนินการมาแล้ว เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชนจะได้มีอาชีพเสริมนอก
การท าการเกษตร๖๐ 

สรุป ประชาชนมีร่วมในการจัดกิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้มีการสร้างทัศนคติในการ
อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นแม้มีความแตกต่างกัน 

แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า คนไทยไม่ทิ้งกันต้องท าโครงการติดต่อกันท าให้เกิดผูกพัน
กัน๖๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ และความสามารถของแต่ละคน๖๒ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุด รวมถึงการเข้าหา และติดตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖๓ ให้ความช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการ
เข้าและติดตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๖๔ ให้คนในชุมชนช่วยเหลือกันให้คนในชุมชนรู้จักการ

                                                           

 ๕๕ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๖ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,     
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๕๗ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๘ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๙ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๖๐ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๑ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๖๒  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๖๓ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๔ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๖ 
 

แบ่งปันกัน ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเหลือก็แบ่งกันกิน๖๕ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้ต่อเดือน
น้อย ซึ่งจะติดมีการวิเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในวัยแรงงาน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีงานท ามีรายได้ต่อเดือนที่ดีขึ้น๖๖ ประชาชนใน
ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน๖๗ ช่วยเหลืองานในชุมชน เวลามีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา๖๘ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ โดยการช่วยเหลือจะท าอย่างเต็มก าลังที่ตนเองสามารถ
ช่วยได้ และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ๖๙ มีการส่งเสริมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดย ธนาคาร ธ.ก.ส. จะ
ออกมาร่วมให้บริการรับแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัตรคนจนถึงในหมู่บ้านท าให้ประชาชน พ่ึงตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง๗๐ จัดตั้งกลุ่มรวมน้ าใจในหมู่บ้านและระดับต าบล๗๑ มีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนฌาปนกิจในหมู่บ้าน
และระดับต าบล และสามารถกู้ยืมเงิน เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ๗๒ 
 สรุป การให้คนในชุมชนช่วยเหลือกันให้คนในชุมชนรู้จักการแบ่งปันกัน  ยึดหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงเหลือก็แบ่งกันกิน ให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในวัยแรงงาน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีงานท ามี รายได้ต่อเดือนที่ดีขึ้น โดยการ
ช่วยเหลือจะท าอย่างเต็มก าลังที่ตนเองสามารถช่วยได้ และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 
 แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

จากการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนอยู่ดีมีสุข มีการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรท าให้
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น๗๓ ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็น ส าคัญที่ส่งผล

                                                           

 ๖๕ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๖ สัมภาษณ์นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๗ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๘ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๖๙ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๐ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์ ,  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
บ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๑ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๗๒ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๓ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๗ 
 

กระทบต่อ “ความอยู่ดีมีสุข๗๔ การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นการช่วยเหลือในแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด๗๕ สนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชน๗๖ มี
การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้านการคมนาคม๗๗ ชักน าให้ประชาชนเกิดแนวความคิดร่วม
วิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๗๘ ร่วมมือกันรักษา 
อนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และต้นน้ าล าธาร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยไปพร้อมๆ 
กัน๗๙ มีการอบรมด้านอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๘๐ ประชาชนมีความ
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความปลอดภัยชุมชนก็จะได้อยู่ดีมีสุข๘๑ มีการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและความต้องการความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งจากหน่วยงานเกษตรและส่วนราชการ๘๒ จัด
สวัสดิการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างชัดเจน๘๓ ให้การช่วยเหลื่อและอ านวยความสะดวก 
และป้องกันเหตุร้ายอาชญากรรมในชุมชน๘๔ 

สรุป ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็น ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ 
“ความอยู่ดีมีสุข และสนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชน มีความ
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความปลอดภัย 

 

                                                           

 ๗๔  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๗๕ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๖ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๗ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๘ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๙ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๐ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๘๑ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๒ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๓ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๘๔ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๘ 
 

แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า วิถีไทยวิถีพอเพียงต้องให้ความรู้ และมีการน าผู้ร่วมโครงระดับ

การศึกษาแนวทางในการด าเนินชีวิตที่พอเพียงของชุมชนอ่ืน เพ่ือน ามาปรับใช้ในแต่ละพ้ืนที่๘๕ รู้จัก
การใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการเลี้ยงชีวิต ด้วย
อาชีพที่สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้ อ่ืน โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความ
พอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว๘๖ เป็นกลไกในการ
รณรงค์สร้างการรับรู้ และเป็นตัวอย่างในเรื่องของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง๘๗ รณรงค์สร้างการรับรู้ในเรื่องของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ และ
เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้๘๘ น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน 
และมีการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ และ
สามารถแก้ปัญหาได้๘๙ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการใช้ชีวิตในปัจจุบันสู่วิถีความพอเพียง 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละคนจะมีได้เหมือนกัน ดังนั้นต้องสร้างการรับรู้จากประสบการณ์
จริงที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชนหรือตัวอย่างจากหมู่บ้านชุมชนอ่ืนๆ ๆเพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิดความ
อ่านที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตของตนเองให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น๙๐ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปร
รูปอุตสาหกรรมครัวเรือน๙๑ ชุมชนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองมากขึ้น จึงเริ่มทิ้งวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม หน่วยงานควรพัฒนาส่งเสริมการกลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีไทยควบคู่กันกับสังคมในปัจจุบัน๙๒ มีการ
ส่งเสริมให้ความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และสละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่าง

                                                           

 ๘๕ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๘๖  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๘๗ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๘ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๙ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๐ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๑ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๒ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,     
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๖๙ 
 

จริงจัง๙๓ มีการส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม หลักของพระราชาในหลวงรัชกาลที่ 
๙  มาเพ่ือประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ และมีการส่งเสริมให้มีการเก็บออมและการเพ่ิมรายได้ต่อเดือนในครัวเรือน๙๔ 
ก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีไทยในหมู่บ้านต าบลได้อย่างชัดเจน๙๕ น าแนวคิดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน มาผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ ชุมชนอยู่ดีมีสุข การ
พัฒนาความเป็นอยู่อาชีพ รายได้ต่อเดือน การน าวิถีไทย วิถีพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน๙๖ 

สรุป การด าเนินชีวิตที่พอเพียง ของชุมชนอื่น เพ่ือน ามาปรับใช้ในแต่ละพ้ืนที่รู้จักการใช้
ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการเลี้ยงชีวิต ด้วยอาชีพที่
สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อ่ืน โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ 
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินข้ึนไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน 

แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู้สิทธิรู้หน้าที่มีการน าวิทยากรที่มีความรู้ในแต่ละด้านมา

ชี้แนะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ๙๗ มีการส่งเสริมให้รู้หน้าที่ความยุติธรรม หรือความเสมอภาคในการบังคับใช้
กฎระเบียบ และบทลงโทษในการท างานได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล โดยมีการอบรมประชุมให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน๙๘ น าเอาวิชาความรู้ด้านต่างๆ และในเรื่องของการรู้สิทธิหน้าที่ 
กฎหมาย เข้าไปใช้ในแผนการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนด้านนี้ได้อีกทางหนึ่ง๙๙มี
อบรมโครงการ ซึ่งสามารถบรรจุวิชาเกี่ยวกับการรู้สิทธิ รู้หน้าที่  รู้กฎหมาย เข้าไปในแผนฝึกอบรมได้ 
เป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ๑๐๐ เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันในชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                                                           

 ๙๓ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๔ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๕ สัมภาษณ์นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๙๖ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๗ สัมภาษณ์  พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๙๘  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๙๙ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๐ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๐ 
 

การเลือกตั้ง๑๐๑ ต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของตนเองให้ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และต้องรู้จักการใช้สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และร่วมกันท าเพ่ือให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ไม่ละเมิดก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รวมถึงการต้องท าตนให้เป็นพลเมืองดี
ตามกฎหมายและสังคม๑๐๒ ช่วยบริจาคทรัพย์สินต่างๆ หรือแม้กระทั่งช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง โดยการเป็นหูเป็นตาให้ราชการ๑๐๓ มีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบในชุมชนอยู่เสมอ 
เพ่ือให้คนในชุมชนเข้าใจการใช้สิทธิ์และหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง๑๐๔ ทุกคนย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินที่
ตนหามาได้โดยสุจริต เช่น รายได้ต่อเดือนจากการท าการเกษตร หน้าที่ความเป็นคนในประเทศ หน้าที่
ในการป้องกันประเทศหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ในการเสียภาษี๑๐๕  มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายและตามหลักรัฐธรรมนูญมากขึ้น ท าให้
ประชาชนเข้าใจหลักสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น สร้างวินัยและหน้าที่การเป็นพลเมืองดีที่ดีของ
ประเทศชาติ๑๐๖ จัดการอบรมชี้แจงแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ๑๐๗ ควรระลึกไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย หน้าที่ในข้อนี้ถือว่าเป็น
หน้าที่อันส าคัญ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ หน้าที่ข้อนี้มิใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ของทหารเท่านั้น๑๐๘ 
 สรุป มีความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎระเบียบ และบทลงโทษในการท างานได้รับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เป็นการสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของตนเองให้ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และต้องรู้จักการใช้สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และร่วมกันท าเพ่ือให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                           

 ๑๐๑ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๒ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๓ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,            ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๔ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๕ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๖ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๗ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๘ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๑ 
 

แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกการบริหารราชการ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู้กลไกการบริหารราชการมีระดับการศึกษาหาความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง๑๐๙ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างานร่วมกันกับภาครัฐมากขึ้น๑๑๐ กลไกที่สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลไกการบริหารราชการอีกด้านหนึ่ง คือการเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท าให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องกลไกการบริหารราชการ๑๑๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นกลไกหนึ่งในการรับรู้กลไกการบริหารราชการของประชาชน เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีความใกล้ชิดกับ
ผู้สมัคร จะให้ความสนใจและความส าคัญในการเลือกตัวแทนของตนเสมือนว่าเป็นการสร้างการรับรู้
กลไกการบริหารราชการไปด้วย๑๑๒ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ถูกระเบียบรวดเร็ว
และรับฟังความคิดเห็นค าชี้แจงของประชาชน๑๑๓ ต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงขอบเขต
และกลไกในระบบการบริหารงานของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานใดส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ จัดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ๑๑๔ 
ก าหนดรูปแบบการบริหารราชการของส่วนราชการที่เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วน ซ่ึงรวมถึงผู้มีส่วน
ได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมก าหนดทิศทาง และร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ๑๑๕ มีการประชาสัมพันธ์การท างานของหน่วยงานอยู่เสมอ๑๑๖ เปิดโอกาส ให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายการวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างาน 
โดยหน่วยงานราชการมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจ
ร่วมกับ ภาคประชาชน การให้ประชาชนมีบทบาทโดยร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การ

                                                           

 ๑๐๙ สัมภาษณ์พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๐  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๑ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๒ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๓ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๔ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๕ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๖ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๗๒ 
 

ตัดสินใจ๑๑๗ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการของหน่วยงานในแต่ละระดับ
ที่อยู่ในพ้ืนที๑่๑๘ จัดการประชุมอบรมผู้น าหมู่บ้านในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน๑๑๙ การที่ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย แผน โครงการต่างๆ ของภาครัฐในปัจจุบันที่ เน้นให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผลในเรื่องต่างๆ๑๒๐ 
 สรุป มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการอีกด้านหนึ่ง ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมผ่านช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันกับภาครัฐมากข้ึน  
 แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของ
กฏหมาย๑๒๑ ส่งเสริมให้ชุมชนได้จักให้มีการเลือกตั้ งก านันผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งท าให้ประชาชนรู้
ประชาธิปไตยว่าเป็นอย่าง มีลักษณะเป็นอย่างไร และเข้าใจปัญหาบ้านเมืองเป็นอย่างดี๑๒๒ สนับสนุน
ให้ประชาชนรู้จักเรื่องของประชาธิปไตยไทยนิยม ในเรื่องของความมีเหตุผลความเสมอภาค มีสิทธิ
เสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย๑๒๓ สร้างความรู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม การมีเหตุผล มีความ
เสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย การยึดเสียงข้างมาก และภราดรภาพขั้น
พ้ืนฐาน๑๒๔ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบได้๑๒๕ ต้องด าเนินการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รู้จักหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความเข้าใจถึงความเสมอภาค

                                                           

 ๑๑๗ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๘ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๙ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒๐ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๑ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๒  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๓ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๔ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๕ สัมภาษณ์นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๓ 
 

ความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความคิดที่ถูกต้อง การยอมรับเสียงข้างมากการเคารพสิทธิของตนเอง 
และผู้อ่ืน และความเป็นไทยที่ยึดหลักศีลธรรม น ามาสู่ความสงบความเจริญ ความดีของตนเองและ
สังคม๑๒๖ ประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยก็ตาม พ้ืนฐานแห่งการอยู่ร่วมกันของ
สังคมที่จะยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม ก็จะต้องเป็นระบอบการปกครองที่มีหลักการ
ส าคัญๆ เช่น เป็นธรรมและโปร่งใส๑๒๗ ออกมาให้ความรู้กับชุมชนด้านประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจให้
คนในชุมชน๑๒๘ จัดให้มีการฝึกอบรมการเลือกตั้งของประชาชนที่จะกระท าการต่างๆได้ตามความ
ต้องการของตน  โดยไม่ละเมิดต่อผู้ อ่ืนและไม่ผิดกฎหมาย๑๒๙  มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งการป้องกัน
การโกงและการทุจริตในการเลือกตั้งให้กับประชาชน๑๓๐ มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนใน
เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งการป้องกันการ
โกงและการทุจริตในการเลือกตั้งให้กับประชาชน๑๓๑ ประชาธิปไตยไทยนิยม มีสิทธิเสรีภาพภายใต้
กรอบของกฎหมาย เช่น ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนต้องยึดเสียงข้างมาก เช่น มีการเลือกตั้งการ
เลือก “คนดี” หรือ “ผู้แทนที่ดี” เข้าไปบริหารประเทศ น าไปสู่การพัฒนา สงบสุข ยั่งยืน เพ่ือให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกด้าน๑๓๒ 

สรุป ประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์ เท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบได้  ต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความ
เข้าใจถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความคิดที่ถูกต้อง การยอมรับเสียงข้างมาก
การเคารพสิทธิของตนเอง และผู้อ่ืน และความเป็นไทยที่ยึดหลักศีลธรรม น ามาสู่ความสงบความ
เจริญ ความดีของตนเองและสังคม 

                                                           

 ๑๒๖ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๗ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๘ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒๙ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๐ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๑ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๓๒ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๔ 
 

แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยีควรมีการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีสู่
ชุมชน๑๓๓ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ภายในชุมชนที่เพียงพอต่อประชาชนในการรับฟัง
ข่าวสาร มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ สื่อสารที่ทันสมัย๑๓๔ ให้การสนับสนุน กศน. ภายในต าบล 
เพ่ือให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน (Information Center) ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระดับชุมชน๑๓๕ ให้การสนับสนุน กศน.ต าบล เป็นศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน  (information Center) เสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของชุมชน
ให้ถูกต้อง และทันสมัย๑๓๖ รู้ความก้าวหน้าของโลกวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  สังคมโลกมีความ
เจริญก้าวหน้าทางประชาคมโลก ในเกณฑ์มาตรฐาน๑๓๗ การพัฒนาตนเองของประชาชนในชุมชนให้
เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกว่ามีเทคโนโลยี และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไร จะต้องปรับตัวอย่างไร 
ให้รู้เท่าทันถึงระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ การใช้เน็ตประชารัฐ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
อย่างถูกต้องและทันสมัย๑๓๘ พัฒนาตนเองและชุมชนในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรมสาระส าคัญของระดับการศึกษา
เทคโนโลยี๑๓๙ ด้านเทคโนโลยียังมีการเผยแพร่น้อยเกินไปควรมีการติดตั้ง Wifi ให้ทุกหมู่บ้าน๑๔๐ มีการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและการเชื่อมต่อ การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล 
การสมัครอีเมล/เครื่องมือการสื่อสาร การขายสินค้าออนไลน์๑๔๑ มีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาโครงการอินเตอร์เน็ตของหมู่บ้านให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อที่

                                                           

 ๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๔  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๕ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๖ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๗ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๘ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๙ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                      
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๐ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๑ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,            
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๕ 
 

ผิดๆ๑๔๒ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในหมู่บ้าน จัดตั้งอินเตอร์เน็ตประจ าชุมชนจัดอบรม
ประชาชนให้เข้าใจรู้รักประชาธิปไตยและวิธีการเลือกตั้ง  ผู้ทุจริตการเลือกตั้งและส่งเสริมให้การ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส๑๔๓ จัดฝึกอบรมการสื่ออินเตอร์เน็ต และชนิดที่สร้างประโยชน์ในทาง
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสให้เรา
สามารถพัฒนาตนเทคโนโลยี๑๔๔ 
 สรุป องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถให้การสนับสนุน กศน ภายในต าบล เพ่ือให้เป็น
ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน ( Information Center) ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระดับชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ กศน ต าบล น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศชุมชนให้ถูกต้องและทันสมัย การพัฒนาตนเองของประชาชนในชุมชนให้เข้าถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกว่ามีเทคโนโลยี และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไร จะต้องปรับตัวอย่างไร ให้รู้เท่าทัน
ถึงระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ การใช้เน็ตประชารัฐ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆอย่าง
ถูกต้องและทันสมัย 

แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่มีการท าโครงการติดต่อกันตลอดย่อมเกิด
ปัจจัยหลายด้าน ปัญหาไม่น้อยลงหรือหมดไปได้๑๔๕ เตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ท าความ
เข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน วางแผนงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมี
ส่วนร่วมจากคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งร่วมรับรู้  ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมรับแนวทางพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน๑๔๖ สามารถที่จะร่วมแก้ปัญหายาเสพติดได้ สนับสนุนงบประมาณต้องการและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อน้ ายาสารเสพติดในปัสสาวะ  ค้นหาผู้เสพ จัดสรร
งบประมาณในการส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด เป็นต้น๑๔๗ สนับสนุนงบประมาณในการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ สนับสนุนงบประมาณในเรื่องการตั้งจุดตรวจ๑๔๘ รณรงค์สร้างจิตส านึกตั้งแต่บ้าน 

                                                           

 ๑๔๒ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๓ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๔ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๕ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๖  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๗ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๘ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๖ 
 

โรงเรียนวัด๑๔๙ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้วิธีทางการด าเนินการ แบบ
ชุมชนก่อนการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการให้ครอบครัวได้ดูแลบุตรหลานด้วยตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดผ่านสถานศึกษาในพ้ืนที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน๑๕๐ ส ารวจคัดกรองเพ่ือบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
ประชุมประชาคมเสวนาวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละ
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง๑๕๑ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และมีการรณรงค์เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน๑๕๒ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้กับประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนให้
ครอบคลุม ทุกช่วงวัยและมีคุณภาพมากขึ้น และเน้นการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง๑๕๓ เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของ
ตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเอง๑๕๔ มีการอบรมเยาวชนปกครอง
เกี่ยวกับโทษของการเสพยาเสพติด ควบคู่ไปกับหลักธรรม๑๕๕ เตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน ท าให้
เกิดความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด มุ่งม่ันมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา๑๕๖ 
 สรุป ประชาชนสามารถที่จะร่วมแก้ปัญหายาเสพติดได้ จะไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง 
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
น้ ายาสารเสพติดในปัสสาวะ ค้นหาผู้เสพ จัดสรรงบประมาณในการส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ

                                                           

 ๑๔๙ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๐ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๑ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๒ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๓ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๔ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๕ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๖ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๗ 
 

บ าบัด ส ารวจคัดกรองเพ่ือบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ประชุมประชาคมเสวนาวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
เป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง 

แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานอ่ืนๆ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า งานตามภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานมีการประสานงาน
กับส่วนราชการ ตลอด เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบาย๑๕๗ ข้าราชการ มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์และมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐและช่วยให้ประชาชนในชุมชนอยู่ดีกินดีอีกด้วย๑๕๘ งานตามภารกิจของส่วนราชการ
ต่างๆ สามารถน ามาบูรณาการท างานร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนข้อมูลด้านพ้ืนที่
ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจ๑๕๙ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารปัญหา 
ความต้องการ ของประชาชนกับหน่วยงานที่มีงบประมาณพิจารณา เช่น ต าบล เกษตร OTOP หากมี
ส่วนที่งบประมาณมีไม่เพียงพอ น าไปเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหาได้๑๖๐ การท างานบูรณาการร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ถึงข้อมูลและปัญหาวิธีการแก้ไขให้กับประชาชนอย่างถูกต้องเที่ยงตรงตาม
ความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน๑๖๑ ทางชุมชนจะต้องสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เพ่ือจัดท าโครงการต่างๆ เสนอผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่หน่วยงานจะได้จัดท าแผนงาน โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป๑๖๒ 
ชุมชนมีการประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ๑๖๓ มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เข้ามา
ให้บริการในชุมชนตลอดมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการถึงชุมชนช่วยให้คนในชุมชน
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น๑๖๔ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการ

                                                           

 ๑๕๗ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๘  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๙ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๐ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๑ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๒ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๓ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,            ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๔ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๗๘ 
 

บริหารราชการ๑๖๕ ให้ตัวแทนแต่ละส่วนราชการที่ร่วมออกท าประชาคม ของแต่ละพ้ืนที่ชี้แจงภารกิจ
ปัญหาต่างๆ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ให้กับประชาชนโดยตรง๑๖๖.
ก าหนดตารางภารกิจของหมู่บ้าน หน่วยงานให้ชัดเจน๑๖๗ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
จะต้องประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การคุ้มครองผู้เช่านา การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์ เป็นต้น๑๖๘ 
 สรุป เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายนั้นๆ องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการ
ประสานงาน กับส่วนราชการต่างๆ อยู่แล้ว งานตามภารกิจของส่วนราชการต่างๆ สามารถน ามา
บูรณาการท างานร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนข้อมูลด้านพ้ืนที่ให้กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ จะต้อง
ประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่ างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง“การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 ๑๖๕ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๖ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๗ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖๘ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๙ 
 

 
 

 
 
 

การบริหารโครงการไทยนยิม
ยั่งยืนขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวังจนัทร์  
อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก 

 

๑.แผนการด าเนินงานด้านสัญญา
ประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
จัดกิจกรรมการพบปะสังสรร เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน-มีการส่งเสริมการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน

๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 
 ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ต่อ
ชุมชน และช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ กระตุ้นให้ประชาชนมี
การพัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 

๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 
   การปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
การส่งแสริมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับชุมชนประชุม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
    มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาหมู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป 

๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
    ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เร่ืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีการชี้แจง
สิทธิและหน้าของประชาชนในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกการบริหารราชการ 
     กลไกการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างถูกต้อง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง

๗.แผนการด าเนินงานด้าน รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
     ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมใน
สิ่งที่ดีงาม ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย  มีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ เพื่อการพัฒนา

๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    จัดหาสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่เป็นในการพัฒนาชุมชน  
ระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ อย่างสะดวกและทันสมัย 

๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดภายในชุมชนอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน  
ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยาเสพติดไม่ให้เข้ามาท าลายประชาชนในชุมชน 

 

๑๐. แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
      ชี้แจงข้อมูลโครงการไทยนิยมให้ประชาชนรับทราบ  เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการประสานงานโครงการไทยนิยม  เจ้าหน้าที่ 
มีความซ่ือตรงในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการไทยนิยม 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 



๑๘๐ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”สรุปได้ว่า  

ประเภทการบริหาร ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ 
๑.ด้านสภาวะแวดล้อม 
โครงการไทยนิยมได้ตอบสนอง และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมีการก าหนดวัตถุประสงค์ อย่าง

ชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และระบุความต้องการ 
๒. ด้านปัจจัยน าเข้า โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่ มีบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการด าเนินโครงการ และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสม 
๓. ด้านกระบวนการ โครงการไทยนิยมมีระดับการศึกษาสภาพปัญหา กับความ

ต้องการของชุมชน มีการชี้แจง และเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลของโครงการแก่ชุมชน ซึ่งมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

๔. ด้านผลผลิต โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

ประเภทการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประกอบไปด้วย ๑๐ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมี
ข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ 

๑.แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก จะประสบความส าเร็จจริงจังต้องจัดมีกิจกรรมการพบปะสังสรร เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน  มีการส่งเสริมการท าบุญในโอกาสต่างๆ 
ร่วมกัน๒.ด้านท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 

๒. แผนการด าเนินงานคนไทยไม่ทิ้งกัน 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะประสบความส าเร็จไดต้องมีการส่งเสริม

ประชาชนให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ต่อ ชุมชน ส่วนร่วมกับประชาชนในช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ  
กระตุ้นให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ และภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 

๓. แผนการด าเนินงานชุมชนอยู่ดีมีสุข 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีการวางแผนงานการ

ปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
ให้กับชุมชน ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

๔. แผนการด าเนินงานวิถีไทยวิถีพอเพียง 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีกิจกรรมต่างๆ ในการ

พัฒนาหมู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้



๑๘๑ 
 

เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. แผนการด าเนินงานรู้สิทธิ รู้หน้าที ่
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่

ประชาชน เรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีการชี้แจงสิทธิและหน้าของประชาชนในระบบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย 
 ๖. แผนการด าเนินงานรู้กลไกการบริหารราชการ 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องรู้กลไกการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเคร่งครัด ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม 
  ๗. แผนการด าเนินงานรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบของกฎหมาย โดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในสิ่งที่ดีงาม 
ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย มีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 ๘. แผนการด าเนินงานรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องท าการจัดหาสื่อนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อนวัตกรรม ที่เป็นในการพัฒนาชุมชน 
ระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ อย่างสะดวกและทันสมัย 
 ๙. แผนการด าเนินงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดภายในชุมชน อย่างเคร่งครัด ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เพ่ือป้องกันยาเสพติด ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยาเสพติดไม่ให้เข้ามาท าลาย
ประชาชนในชุมชน 
 ๑๐. แผนการด าเนินงานงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องท าการชี้แจงข้อมูล
โครงการไทยนิยมให้ประชาชนรับทราบ เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการประสานงาน
โครงการไทยนิยม เจ้าหน้าที่ มีความซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการไทยนิยม 
 



 
 

 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ๑.เพ่ือศึกษาการบริหารโครงการไทย
นิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๔. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ระดับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมสารวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๖๑ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๐     

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๘๐  

๕.๑.๒ ข้อมูลการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารสว่น ต าบลวังจันทร ์อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปได้ ดังนี้  

๑. ด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๖๖, 
S.D. = ๐.๗๒๖)  

๒.ด้านปัจจัยน าเข้า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๑, S.D. = 
๐.๖๙๖) 

๓. ด้านกระบวนการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๖๑, S.D. = 
๐.๖๖๒)  

๔. ด้านผลผลิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๕ = ๐.๗๑๒) 
๕.๑.๓ ข้อมูลการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวัง

จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ ดังนี้ 



๑๘๔ 
 

๑. แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคค ี(x̅ = ๓.๕๓, S.D. = 
๐.๗๗๓) 

๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (x̅ = ๓.๔๗, S.D. 
= ๐.๗๘๐) 

๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข (x̅ = ๓.๕๒ S.D. 
= ๐.๗๓๖) 

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง (x̅ = ๓.๔๒, 
S.D. = ๐.๗๑๐) 

๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (x̅ = ๓.๕๗, S.D. 
= ๐.๗๑๙) 

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตากด้านรู้กลไกบริหารราชการ (x̅ = ๓.๕๙, 
S.D. = ๐.๖๘๓) 

๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, 
S.D. = ๐.๗๑๐)  

๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, 
S.D. = ๐.๗๑๐)  

๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (x̅ = ๓.๔๙, 
S.D. = ๐.๘๑๓) 

๑๐. แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ (x̅ = 
๓.๔๘, S.D. = ๐.๗๖๖)  



๑๘๕ 
 

๕.๑.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน (Sig.= ๐.๒๕๗) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน (Sig.=
๐.๖๖๗) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่าง
กัน (Sig. = ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน (Sig.=
๐.๐๐๒) ดังนั้นจึงยอมสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารโครงการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง 
(R=๐.๘๖๗**) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๕ สรุปผลการวิจัยจากแบบสัมภาษณ์ 
การบริหารโครงการ ซึ่งประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านสิ่งแวดล้อม  
ปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมในแต่ละชุมชนและการรักษาแหล่งน้ าล าคลองให้สะอาด ท า

ให้ลดปัญหาน้ าเสียในล าคลอง สภาพแวดล้อมในชุมชนท าให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีความสุข บริเวณ
ชุมชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนนหนทางและสาธารณูปโภคต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
การจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน โรงเรียน วัด บ้านเรื่อน ป่าไม้ต่างๆ ที่
เพียงพอกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป 



๑๘๖ 
 

๒. ด้านปัจจัยน าเข้า 
สรุป การบริหารการน าเข้าวัสดุที่ใช้ในโครงการเป็นอย่างดีได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่ม

ชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงงานจากชาวบ้าน การส่งเสริมให้
ประชาชนทุกหมู่บ้านมีการร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนใหญ่นั้น มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมต้นและจะช่วย
ประชาชนและผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ด้านกระบวนการ 
สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีการท างานตามกระบวนการ โดยน าปัญหาของ

หมู่บ้านที่ประชาชนร่วมกันเสนอความคิดเห็นมาจัดล าดับความส าคัญ และมีการเตรียมรับมือที่ดีกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาในการท างาน มีการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ โดยประสานงานให้ทุกภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือด าเนินการ
ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาชุมชน 

๔. ด้านผลผลิต 
สรุป ประชาชนมีศักยภาพได้รับการพัฒนาด้านอาชีพมีรู้ในอาชีพให้ดีขึ้น และแสดง

ความสามารถในการ ประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ท าให้ได้โครงการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนจากการด าเนินโครงการ 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้าน เพ่ิมคุณค่ามาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมรายได้ต่อเดือน มีความยั่งยืน ผล
ที่เกิดขึ้นต้องเกิดความการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาร่วมเวทีและเสนอความคิดเห็น ในแต่ละด้าน 
เพ่ือให้ได้บทสรุป ที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ซึ่งประกอบ ๑๐ ด้าน ดังนี้ 

๑. แผนการด าเนินงานด้านสัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
 เป็นการสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแกนหลัก ร่วมกับประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในพ้ืนที่ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า มีการสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือ
กัน และอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นแม้มีความแตกต่างกัน องค์การบริหารส่วนต าบล มีความพร้อมและ
สามารถที่จะเป็นแกนน าหลักร่วมกับประชาชนในการสร้างความสามัคคีของดองในพ้ืนที่ บริหาร
จัดการงบประมาณในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ามีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
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 ๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน  
 ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนที่เหมาะสมกับ ความรู้และความสามารถของแต่ละคน ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงพอต่อความต้องการ และช่อยเหลือกันในยามเดือดร้อน ให้คนในชุมชน
ช่วยเหลือกันให้คนในชุมชนรู้จักการแบ่งปันกัน ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเหลือก็แบ่งกันกิน จะ
ออกมาร่วมให้บริการรับแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัตรคนจนถึงในหมู่บ้านท าให้ประชาชน พ่ึงตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง การค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าสิ่งใดๆ ที่
เป็นการฉกฉวยผลประโยชน์ให้กับตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข  
ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การให้บริการสาธารณสุขประจ าต าบล มีระดับ

การศึกษา ที่ครอบคลุมสาระต่างๆในกระบวนการเรียนรู้ ชีวิตการท างาน เนื่องจากประชาชนจะใช้
ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการท างาน การพิจารณาสภาพแวดล้อมการท างาน จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
มาก ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็น ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ความอยู่ดีมีสุข 

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง  
การรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยง

ชีวา หมายถึงการเลี้ยงชีวิต ด้วยอาชีพที่สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อ่ืน โดยค านึง
การรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าแนวคิดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน มาผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ ชุมชนอยู่ดีมีสุข การ
พัฒนาความเป็นอยู่อาชีพ รายได้ต่อเดือน การน าวิถีไทย วิถีพอเพียง 

๕.ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  
มีการส่งเสริมให้รู้หน้าที่ความยุติธรรม หรือความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎระเบียบ 

และบทลงโทษในการท างานได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเช่นการปกปิดข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ
รับผิดชอบไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม โดยมีการอบรมประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
สิทธิในทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนทุกคนย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินที่ตนหามาได้โดยสุจริต เช่น รายได้
ต่อเดือนจากการท าการเกษตร หน้าที่ความเป็นคนในประเทศ หน้าที่ในการป้องกันประเทศหน้าที่ใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ในการเสียภาษ ี

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกการบริหารราชการ  
กลไกที่สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการอีกด้านหนึ่ง 

คือการเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ประชาชนได้รับรู้ใน
เรื่องกลไกการบริหารราชการ โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการก าหนด
นโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างาน โดยหน่วยงานราชการมีหน้าที่จัดระบบ อ านวย
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ความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับ  ภาคประชาชน การให้ประชาชนมี
บทบาทโดยร่วมเสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ 

๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  
ประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบได้ ต้องด าเนินการให้

ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความเข้าใจถึงความ
เสมอภาคความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความคิดที่ถูกต้อง การยอมรับเสียงข้างมากการเคารพสิทธิ
ของตนเอง และผู้อ่ืน และความเป็นไทยที่ยึดหลักศีลธรรม น ามาสู่ความสงบความเจริญ ความดีของ
ตนเองและสังคม 
 ๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
 องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถให้การสนับสนุน กศน. ภายในต าบล เพ่ือให้เป็นศูนย์
ข้อมูล ข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน (Information Center) ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. ต าบล น าเสนอข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศชุมชนให้ถูกต้องและทันสมัย การพัฒนาตนเองของประชาชนในชุมชนให้เข้าถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกว่ามีเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไร จะต้องปรับตัวอย่างไร ให้รู้เท่าทัน
ถึงระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ การใช้เน็ตประชารัฐและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ  อย่าง
ถูกต้องและทันสมัย 
 ๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถที่จะร่วมแก้ปัญหายาเสพติดได้ จะไม่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรง ด้วยการสนับสนุนงบประมาณต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อน้ ายาสารเสพติดในปัสสาวะ ค้นหาผู้เสพ จัดสรรงบประมาณในการส่งตัวผู้เสพยา
เสพติดเข้ารับการบ าบัด ส ารวจคัดกรองเพ่ือบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ประชุมประชาคมเสวนา
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า  
ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง 
 ๑๐. แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานอ่ืนๆ  
 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายนั้นๆ องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ในการ
ประสานงาน กับส่วนราชการต่างๆ อยู่แล้ว งานตามภารกิจของส่วนราชการต่างๆ สามารถน ามา
บูรณาการท างานร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนข้อมูลด้านพ้ืนที่ให้กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ จะต้อง
ประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
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แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

การด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนมีแผนการลงพื้นที่จ านวน ๔ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ 
เป็นเรื่องของการน าปัญหาของแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดท าเป็นแผนงาน/
โครงการตามหลักเกณฑ์ที่โครงการก าหนด เน้นหลักการมีส่วนร่วมและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งก่อให้โครงการที่เกิดผลิตภาพ (Productivity) สามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
หรือเชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถัดมาที่แผนการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 
๔ มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่จะสร้างการรับรู้แก่ประชาชนจากกรอบหลัก ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมาตรการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดีที่จะส่งผลให้ราคาข้าวมีมูลค่าสูงขึ ้น และมาตรการ
ช่วยเหลือชาวนาอื่นๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรในพื้นที่ทราบ และ
เน้นย้ าสร้างการรับรู้ในเรื ่องต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อประชาชน ผลลัพธ์ของการด าเนินงานตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ จะท าให้การสร้างรายได้ต่อเดือนนั้นเพิ่มขึ้น และ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน าไปสู่
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามล าดับ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” โดยรวมทั้ง ๑๐ ด้าน สามารถน ามาอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้  
 ๕.๒.๑ การวิเคราะห์ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
 พบว่า การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมทั้ง ๑๐ ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยจะเห็นว่าการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุวิทย์  
สิริวฑฺฒโน (พรหมเกิด) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย



๑๙๐ 
 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก๑ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี) ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน 
: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก๒ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ เจริญข า ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” 
พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปาง
มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๓ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิชาต โชติชัชวาลกุล ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัย พบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับ
มาก๔ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสาม
เงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับวุฒิระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกได้ดังนี้ 
ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า เพศ ไม่มีผลต่อการบริหาร
                                                           

 ๑ พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด), “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๒ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี), “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๓ สุพจน์ เจริญข า, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๔ อภิชาต โชติชัชวาลกุล, “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรณีศึกษาในเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี, รายงานระดับการศึกษาอิสระปริญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 



๑๙๑ 
 
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้
เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิจิตร ก๋าตุ้ย ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง : กรณีศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” ผลระดับการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไมแ่ตกต่างกัน๕ 
 ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า อายุ ไม่มีผล
ต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัด
ตาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ไมข่ึ้นอยู่กับอายุของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน๖ 
 ประชาชนที่มี ระดับวุฒิระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน ท าให้รู้
ว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รหัส แสงผ่อง ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล
ในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใน

                                                           

 ๕ วิจิตร ก๋าตุ่ย, “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษาตาบล บวก

ค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๖ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง), “การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาลของ
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๙๒ 
 
จังหวัดจันทบุรี ที่มีระดับระดับการศึกษา แตกต่างกันมีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๗ 

ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า อาชีพ มีผลต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา กัลยาณพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘ 

ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า 
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือน
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช ปลอดโปร่ง  ได้ท าระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๑๙  

  

 
 
 

                                                           
๗ รหัส แสงผ่อง, “กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรม การบริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๗). 
 ๘ จินตนา กัลยาณพันธ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล:กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี  อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” , วิทยานิพนธ์ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙). 

๙ เอกราช ปลอดโปร่ง , “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขต 
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๙๓ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบาย
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรท าการจัดอบรม ส าหรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา โดยการให้ความรู้และความเข้าใจ
ในด้านการบริหาร เพ่ือเป็นการสร้าง จิตส านึกในหน้าที่ โดยน าระบบคุณธรรม หรือการใช้หลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้มากยิ่งขึ้นไป 

๒. ควรเสนอด้านกรอบแนวคิดและการวางแผนงานในการสร้างมาตรการ เพ่ือส่งเสริม
ส าหรับในการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกลุ่มเป้าหมายหลักใหญ่ๆ เป็นการส่งเสริมกลุ่มองค์กรหรือ
ในกลุ่มเครือข่าย ซึ่งมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับฟ้ืนฟูคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมในการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการใช้ ความสามารถเพ่ือแข่งขันการ
สรรหาบุคลากร เข้ามาในองค์กร 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหาร
โครงการมากขึ้นเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และรับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนใน
การบริหารไทยนิยมยั่งยืน โดยประชนสามารถเสนอโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

๓. ในการที่จะบริหารโครงต่างๆ ได้นั้น ควรที่จะสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลและประชาชนเพ่ือที่จะให้การบริหารโครงการไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นที่พึง
พอใจของทั้งสองฝ่าย บริหารงานด้วยความโปร่งใสและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมเพ่ือ
สร้างความรู้สึกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืน 

 



๑๙๔ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรท าระดับการศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบล 

๒. ควรศึกษาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เพ่ือท าให้เข้าปัญหาและน ามาก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการบริหารโครงการได้ตรงตามเป้าหมาย 

๓. ควรศึกษาถึงหลักธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ การให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือเป็น
การบูรณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 

๔. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่อไปในอนาคต 

 



 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย :  
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาบาลี .  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

__________.พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ประสานมิตร, ๒๕๔๖. 

กระทรวงมหาดไทย. คู่มือกระทรวงมหาดไทย. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน, ๒๕๖๑. 

กฤษ เพ่ิมทันจิตต.์ การแสวงหาแนวทางการ บริหารภายใต้กระบวนทัศน์วิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๑. 

กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์กร. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
เกรซ. ดัฟฟ่ี แมรี่. ทักษะการบริหารโครงการ (แปลจาก Managing Projects โดย ปฏิพลตั้งจักร 

วรานนท.์ กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๕๑. 
เกื้อ วงศ์บุญสิน. ประชากรกับทฤษฎีการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘. 

__________.  การปกครองท้องถิ่น ไทยหลักการและมิติ ใหม่ในอนาคต . ปรับปรุ ง ใหม่ .  
พิมพ์ครั้งที ่๖. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐. 

__________. มิติใหม่การปกครองท้องถิ่นและวิสัยทัศน์กระจายอ านาจ การบริหารงานท้องถิ่น. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙. 

จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น. ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุมและบุตร
จํากัด, ๒๕๔๘.  



๑๙๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ชุติ ระบอบและคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 
๒๕๕๒. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต, 
๒๕๕๑. 

ดิเรก ทองอร่าม. การวิเคราะห์เพื่อการผลิตพืช. เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการในการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการจัดการผลิตไม้ผลและผัก. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 
ราช, ๒๕๕๖.  

ติน ปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอ่ืนๆ . พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๘. 
บรูช แอนดี. เคล็ดลับดีๆ วิธีการบริหารโครงการ. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์, ๒๕๕๒. 
บัญญัติ พุ่มพันธ์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ของเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ).

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บพิธ 
การพิมพ์ จํากัด, ๒๕๔๙. 

__________. อบต.ท้องถิ่นของเรา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์ จํากัด. 
๒๕๔๘. 

ปกรณ์ ปรียากร. การบริหารโครงการแนวคิด และแนวทางในการสร้างความส าเร็จ. พิมพ์ครั้งที่๖. 
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗. 

ปรีชา ช้างขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

พงษศ์ักดิ์ ปัญจพรผล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระไพศาล วิสาโล. พุทธธรรมกับกการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓. 
พิสณุ ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์ , 

๒๕๕๒. 
 



๑๙๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ล้วน สายยศและอังคณา สาย. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยา
สาส์น, ๒๕๔๓. 

วรเดช จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค. การบริหารโครงการ : กรณีศึกษาในประเทศไทย. พิมพ์ครั้ง 
ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย สหายบล๊อคและการพิมพ์ , 
๒๕๔๓. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 

วิสูตร จิระดําเกิง. การบริหารโครงการส าหรับผู้บริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: วรรณกวี,  
๒๕๕๒. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 

__________.ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร:  ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น. ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุม 

และบุตร จํากัด, ๒๕๔๘. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยพัฒนาการพิมพ์ธนบุรี, ๒๕๑๘. 
สํานักงานเลขานุการ อบต.อุบลราชธานี. คู่มือการบริหารงานบุคคล อบต. กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. อุบลราชธานี: ม.ป.พ., ๒๕๔๒. 
สุพจน์ โกสิยะจินดา. การบริหารโครงการในระบบงานไอที. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๒. 
สุรพล สุยะพรหม. การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์. บริหารโครงการ Project Management. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด ยูเคชั่น, ๒๕๔๔. 
อุดม เชยกีวงศ์. หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา อบต.ประชาธิปไตยของชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๕. 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และรายงานการวิจัย: 
จินตนา กัลยาณพันธ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”. 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙. 

จิรัฐภาคย์ อ่ินแก้ว. “บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตรการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกาฬสินธุ์”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๖. 

ตําบลลําพยนต์ อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔  

ธนิตา ฐิติภากร. “การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสการบริหารงานของเทศบาลตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖. 

ปิยะพงศ์ ด้วงเฮ้ียม. “ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการรองรับการถ่ายโอนงาน
บริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับชั้น ๓. ๔ และ ๕ จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕. 

พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง). “การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของ
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระมหาณัฐพล ปสนฺโน (ดอนตะโก). “คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  
เขต ๑”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๑. 

พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด). “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี). “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอนาแก 
จั งหวัดนครพนม” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระสมรส ธมฺมรโส (ขวัญหอม). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

รหัส แสงผ่อง. “กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏรําไพพรรณ,ี ๒๕๕๗. 

วรียา เอ่ียมวิบูลย์. “ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล”. 
ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต. คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๔๒. 

วิจิตร ก๋าตุ่ย. “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษาตําบลบวกค้าง 
อําเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตรการปกครอง. บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง. “ผล
การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการถ่ายโอน 
ภารกิจและกํากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. รายงานการวิจัย. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗. 

 



๒๐๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมพันธ์ ภุ่มมาลา . “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในอําเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่”. สารนิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

สุพจน์ เจริญขํา. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะค่า อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

อภิชาต โชติชัชวาลกุล. “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกรณีศึกษา
ในเขตอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี . รายงานการศึกษาอิสระปริญารัฐ
ประศาสนสาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตทยาลัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 

อาจพล วงศ์บุษราคัม. “การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิบาล”.วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เอกราช ปลอดโปร่ง. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ สํานักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงเกษตรฯ ประชุมสร้างความเข้าใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่ว

ประเทศ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คิกออฟลงพื้นที่. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา:  https://www.moac.go.th/news-preview-401991791191, [๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑]. 

กระทรวงศึกษาธิการ. เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view1189009.html, [๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑].  

กระปุกดอทคอม. เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์. ออนไลน์. 
แหล่ งที่ ม า : https://money.kapook.com/view189009.html, [๒๖  กุมภา พันธ์  
๒๕๖๑]. 

 
 

https://money.kapook.com/view189009.html


๒๐๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 
 

 
 



๒๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 

 อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

******************** 

ค าชี้แจง : 

๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาการบริหารโครงการไทย

นิยม ยั่งยืน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการพัฒนา โดยจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคล และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยใน

ภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มี

ผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 

 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการ โดยมีเกณฑ์วัด

ระดับความคิดเห็นดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

 



๒๔๑ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

  ระดับ ๑  หมายถงึ  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหาร

โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ 

 

พระสมชาย ทนฺตกาโย 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

 

ตอนที่ ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่อง □ ที่ตรงสภาพความเป็นจริงของ
ท่านเพียงข้อเดียว 

 
๑. เพศ 

  □ ชาย    □ หญิง 
 
๒. อายุ 

  □ ๑๘ - ๓๐ ป ี   □ ๓๑ - ๔๐ ป ี

  □ ๔๑ - ๕๐ ป ี   □ ๕๑ - ๖๐ ป ี

  □ ๖๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. ระดับวุฒิการศึกษา 

  □ ประถมศึกษา   □ มัธยมศึกษา / ปวช. 

  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 

  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 
๔. อาชีพ 

  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 

  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 

  □ อ่ืน (ระบุ)........................... 
 
๕. รายได้ต่อเดือน 

  □ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  □ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท □ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 

 



๒๔๓ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความที่ท่าน

เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
   ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการ (CIPP) 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C )  

๑ โครงการไทยนิยมได้ตอบสนอง และแก้ปัญหาได้

ตรงจุด 

     

๒ โครงการไทยนิยมมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 

อย่างชัดเจน 

     

๓ โครงการไทยนิยมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น และระบุความต้องการ 

     

๒. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I )   

๔ โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่       

๕ โ ค ร ง ก า ร ไ ท ย นิ ย ม มี บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการด าเนินโครงการ 

     



๒๔๔ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการ (CIPP) 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖ โครงการไทยนิยมมีรูปแบบการจัดกิจกรรม

เหมาะสม 

     

๓. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P )  

๗ โครงการไทยนิยมมีการศึกษาสภาพปัญหา และ

ความต้องการของชุมชน 

     

๘ โครงการไทยนิยมมีการชี้ แจง และเผยแพร่

รายละเอียดข้อมูลของโครงการแก่ชุมชน 

     

๙ โครงการไทยนิยมมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

     

๔. ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P )  

๑๐ โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน      

๑๑ โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     

๑๒ โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และต่อเนื่อง 

     

 

 

 



๒๔๕ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความที่ท่าน
เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านความสามัคคี  

๑ อบต.จัดกิจกรรมการพบปะสังสรร เพ่ือสร้าง

ความสามัคคีในชุมชน 

     

๒ อบต.มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์

ต่อชุมชน 

     

๓ อบต.มีการส่งเสริมการท าบุญในโอกาสต่างๆ 

ร่วมกัน 

     

๒. ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน  

๔ อบต .ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักการเสียสละ

ประโยชน์ต่อ ชุมชน 

     



๒๔๖ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕ อบต .มีส่ วนร่ วมกับประชาชนในช่วยกันดูแล

ผู้สูงอายุ 

     

๖ อบต.กระตุ้นให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ และ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 

     

๓. ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข  

๗ อบต.มีการปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

     

๘ อบต.มีการส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจนให้กับชุมชน  

     

๙ อบต.ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

เพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

     

๔. ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง  

๑๐ อบต.มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาหมู่ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

๑๑ อบต.มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนา

ชุ มชน เศรษฐกิ จพอเ พียง ให้ เป็ นที่ รู้ จั กแก่

ประชาชนทั่วไป 

     

๑๒ อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการ

พัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

     



๒๔๗ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  

๑๓ อบต.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เรื่องการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตย 

     

๑๔ อบต.ได้มีการชี้แจงสิทธิและหน้าของประชาชนใน

ระบบประชาธิปไตย 

     

๑๕ อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม

กฎหมาย 

     

๖. ด้านรู้กลไกบริหารราชการ  

๑๖ อบต.มีกลไกการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และ

ข้อบังคับอย่างถูกต้อง 

     

๑๗ อบต .ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

     

๑๘ อบต.ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ต าแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม 

     

๗. ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  

๑๙ อบต. ปฎิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย

ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 

     

๒๐ อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในสิ่งที่ดีงาม 

ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย 

     



๒๔๘ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๑ ท่านมีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหาร

ประเทศ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

     

๘. ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี  

๒๒ อบต.จัดหาสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ในการปฎิบัติงาน 

     

๒๓ อบต .ท าการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่ เป็นในการ

พัฒนาชุมชน 

     

๒๔ อบต.มีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ 

อย่างสะดวกและทันสมัย  

     

๙. ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๒๕ อบต.มีการป้องกัน และปราบปรามปัญหายาเสพ

ติดภายในชุมชน อย่างเคร่งครัด 

     

๒๖ อบต.ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนใน

ชุมชน เพ่ือป้องกันยาเสพติด 

     

๒๗ อบต.ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยา

เสพติดไม่ให้เข้ามาท าลายประชาชนในชุมชน 

     

๑๐. ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ  

๒๘ อบต.ชี้แจงข้อมูลโครงการไทยนิยมให้ประชาชน

รับทราบ 

     



๒๔๙ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๙ เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการ

ประสานงานโครงการไทยนิยม 

     

๓๐ เจ้าหน้าที่ มีความเซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ใน

โครงการไทยนิยม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะอุปสรรค 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอ 
สามเงา จังหวัดตากและ ๔. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ ๐.๘๔๖ ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังจันทร์ จ านวน ๓๖๑ 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการ
ทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย
วิธีของเพียร์สันและการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมมาก ( x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรู้

กลไกบริหารราชการ (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๘๓) ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๑๙) ด้านรู้รัก
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ประชาธิปไตยไทยนิยม (x̅ = ๓.๕๖, S.D. = .๖๘๕) ด้านความสามัคคี (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๗๓) ด้าน

ชุมชนอยู่ดีมีสุข (x̅ = ๓.๕๒ S.D. = ๐.๗๓๖) ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๑๓) 

ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๗๖๖) ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = 

๐.๗๘๐) ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๑๐) ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง (x̅ = ๓.๔๒, S.D. = 
๐.๗๑๐)  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคลพบว่า 
ประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ
และอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่าการบริหารโครงการ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง  (R=๐.๘๖๗**)  

๔. แนวทางการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ควรมีแผนการลงพ้ืนที ่เพ่ือศกึษาปัญหา
ของแต่ละชุมชนโดยจัดท าเป็นแผนงานและโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยเน้น
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างงาน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและ 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญ 

 



(๓) 
 

Research Paper Title : Management on the Sustainable Thai Niyom Project of        
    Wang Chan Subdistrict Administrative Organization,             
                   Samngao District, Tak Province     

Researcher                     : Phrasomchai Tantakāyo (Phetjaeng) 
Degree : Master of Public Administration 
Research Paper Supervisory Committee 
      : Asst. Prof. Dr. Thitiwut Manmee, B.A. (Teaching  
              Social Studies), M.A. (Philosophy),  
                                        Ph.D. (Public Admistration)  
 : Asst. Prof. Dr. Kiettisak Suklueang, B.A. (Public  
                                      Administration), M.A. (Social Development  
   Management), D.P.A. (Public Administration) 
Date of Graduation        : March 14, 2019 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were: 1. to study the management on the 
sustainable Thai Niyom Project of Wang Chan subdistrict  administrative organization, 
Sam Ngao district, Tak province, according to opinions of the people, 2. to compare the 
opinions of the people towards the management on the sustainable Thai Niyom of Wang 
Chan subdistrict administrative organization, Sam Ngao district, Tak province classified 
by personal factors, 3. to study the relationship between project management and the 
management on the sustainable Thai Niyom project of Wang Chan subdistrict 
administrative organization, Sam Ngao district, Tak province, and 4 . To present the 
management approach of sustainable Thai Niyom project of Wang Chan subdistrict 
administration organization, Sam Ngao district, Tak province.  

Research methodology was mixed methods research by using quantitative 
and qualitative researches. The quantitative research was survey research by using 
questionnaire with the reliability coefficient of 0.846. The sample consisted of 361 
people. The statistical analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, one-way analysis of variance, and Pearson’s correlation coefficient. The qualitative 
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was in-depth interviewing of 12 key informants and the data was analyzed by descriptiui 
content analysis. 

The Findings of research were as follows: 
1 .  The overall opinion of people to management on the Sustainable Thai 

Niyom Project of Wang Chan subdistrict administrative organization, Sam Ngao district, 

Tak province was at the high level ( x̅ = 3 . 51 ) .  When considering each aspect, it was 
found that opinion of people on every aspect were also at the high level; knowing of 

public administrative mechanisms (x̅= 3.59) , knowing of rights and duties (x̅= = 3.57) , 

knowing of thai popular democracy ( x̅ = 3.56,) , unity ( x̅= 3.53) , happy life ( x̅ = 3.52) , 

drug problem solving (x̅ = 3.49) , work of government mission, (x̅ = 3.48) , Thai people 

do not  leave each other (x̅= 3.47), knowing modern technology(x̅ = 3.44), and thai way 

of sufficiency (x̅ = 3.42) 
2 .  From the comparison of opinions of people on management on the 

Sustainable Thai Niyom Project of Wang Chan subdistrict administrative organization, 
Sam Ngao district, Tak province, classified by personal factors, it was found that people 
with different education, occupation and income had significantly different opinions on 
the management on the Sustainable Thai Niyom Project, at the level of 0.05. There fore 
accepting research hypotheses while people with different gender and age did not have 
significanu on the management on the Sustainable Thai Niyom Project, at the level of 
0.05 so it rejected the research hypothesis. 

3.  There was significantly positive relationship between opinions of people 
on project management and the management on the Sustainable Thai Niyom Project of 
Wang Chan subdistrict administrative organization, Sam Ngao district, Tak province,      (r 
= 0.867**) 

4 .  The guidelines for the implementation of the management on the 
Sustainable Thai Niyom Project should include a plan to visiting  the area to find out  
the problems of each community by providing the plans and projects according to the 
needs of people in the area by emphasis on the people’s participation to gather with 
the creation of job, career and income of the people, including the public relations for 
the important issues of the people. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือ
แสดงความขอบคุณไว้ ดังนี้ 

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

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์,  ผศ.ดร.
เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็น ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา,  ผ.ศ.ดร.อนุวัต 
กระสังข,์  ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ผศ.ว่าที ่พ.ต.ดร. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล ที่กรุณารับเป็นผู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการการสอบป้องกันสารนิพนธ์ คือ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมาง
กูร ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ  
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการและเลขานุการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ขอเจริญพรขอบคุณ นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือการศึกษาวิจัย 
และนายอุทิศ อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ ท่านผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และ
ประชาชนในพ้ืนทีต่ าบลวังจันทร์ทุกท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถาม  

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่าปุย ที่ท่านได้อุปการะและ
สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ ขอเจริญพรขอบคุณมารดาบิดาที่ให้อุปการะทั้งให้ก าเนิดและส่งเสียจน
เรียนจบส าเร็จการศึกษา  

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้อบรม 
สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

พระสมชาย ทนฺตกาโย (เพ็ชรแจ้ง) 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

      เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๘) 

สารบัญแผนภาพ (๑๑) 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ ๒๐ 
 ๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ๓๒ 
 ๒.๔ บริบทพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๖๑ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๔ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๖ 
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สารบัญ (ตอ่) 

 เร่ือง  หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๘๙ 
 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๑ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๕ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๖ 

   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ๔.๑ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 
๙๘ 

 ๔.๒  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๑๑๖ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

กับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
 

๑๕๕ 
 ๔.๔ แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบล

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

๑๕๙ 
 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๘ 
    

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๙๔ 
    

บรรณานุกรม  ๑๙๖ 
ภาคผนวก  ๒๐๗ 

   



  (๘) 
 

สารบัญ (ตอ่) 

 
 เร่ือง หน้า 

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 

 
๒๐๘  

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๒๑๔ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

๒๒๑ 
 
 

ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 

 
๒๒๓ 

 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๒๒๗ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๒๒๙ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๔๑ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๕๕ 

ประวัติผู้วิจัย  
 

๒๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (๙) 
 

สารบัญตาราง 

 ตารางที่  หน้า 
๒.๑ เกณฑ์อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล ๗๔ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชนชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

๙๐ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ โดยภาพรวม ๑๐๒ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ (CIPP) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านสภาวะแวดล้อม 
 

๑๐๓ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ (CIPP) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านปัจจัยน าเข้า 
 

๑๐๔ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการองค์การบริหารส่วน 

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ 
 

๑๐๕ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต 
 

๑๐๖ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านความสามัคคี 

 
 

๑๐๘ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๐๙ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

๑๑๐ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง   

 
 

๑๑๑ 
  

 

 



  (๑๐) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๑๒ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๑๓ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๑๔ 
๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๑๕ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

๑๑๖ 
๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา
จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๑๗ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ 

 
๑๑๙ 

๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามอายุ 

 
 

๑๒๐ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

๑๒๒ 
   



  (๑๑) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๒๑ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๑๒๓ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคคี 

 
 

๑๒๕ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๒๖ 
๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

๑๒๗ 
๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

 
 

๑๒๘ 
๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
 

๑๒๙ 
๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๓๐ 
๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๓๑ 
๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๓๓ 
   



  (๑๒) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๓๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

๑๓๔ 
๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๓๕ 
๔.๓๒ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๑๓๕ 
๔.๓๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคค ี

 
 

๑๓๘ 
๔.๓๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๓๙ 
๔.๓๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
 

๑๔๐ 
๔.๓๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่า งนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๔๑ 
๔.๓๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๔๒ 
๔.๓๘ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๔๓ 
 



  (๑๓) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางที่  หน้า 

๔.๓๙ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๔๔ 
๔.๔๐ 

 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามรายได้ 

 
 

๑๔๔ 
๔.๔๑ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคค ี

 
 

๑๔๕ 
๔.๔๒ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
 

๑๔๔ 
๔.๔๓ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

๑๔๙ 
๔.๔๔ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

 
 

๑๕๐ 
๔.๔๕ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
 

๑๕๑ 
๔.๔๖ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
 

๑๕๒ 
  

 
 

 



  (๑๔) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

๔.๔๗ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
 

๑๕๓ 
๔.๔๘ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
 

๑๕๔ 
๔.๔๙ 

 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

 
 

๑๕๕ 
๔.๕๐ 

 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
๑๕๖ 

๔.๕๑ 
 

ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการกับการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

 
 

๑๕๘ 
๔.๕๒ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (๑๕) 
 

แผนภาพที่ 

สารบัญแผนภาพ  
 

หน้า 

๒.๑ วงจรชีวิต โครงการ ๒๙ 
๒.๒ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ๗๓ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๗ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ๑๘๑ 

 



 

 
 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ค ำว่ำ  ไทยนิยม ดูจะเป็นค ำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ตั้งแต่

ต้นปีหลังแจกเมื่อปีที่ผ่ำนมำสังคมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับค ำว่ำ ประชำรัฐ ซึ่งต่อมำได้มีค ำสั่งส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ตั้งแต่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำร และมีแผนปูพรมลงพ้ืนที่หำกมองว่ำนี่คืออีก
หนึ่งควำมพยำยำมในกำรสร้ำงผลงำนเรียกควำมนิยมในช่วงปลำยเทอมรัฐบำลดูจะไม่ผิดนักแล้ว ไทย
นิยม ที่รัฐบำลผลิตขึ้นมำเป็นแบรนด์รอบใหม่นี้ คืออะไรกันแน่โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน เป็นกำรบูรณำ
กำรงำนของรัฐบำลและกระทรวง ทั้งงำนระดับนโยบำยงำนตำมภำรกิจและงำนเชิงพ้ืนที่ เป้ำหมำย
ส ำคัญ เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนและเป็นภำระกิจของประชำชนในพ้ืนที่  ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
แผนกำรปฏิรูปและปัญหำในเชิงพ้ืนที่ต้องแก้ไข โดยเป็นกำรต่อยอดขยำยผลจำก แนวคิดประชำรัฐและ
กำรมีส่วนร่วมเกิดเป็น ๓ ประสำน รำษฎร รัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหำและสร้ำงกำรพัฒนำได้ตรง
กับควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน๑ 

หลังจำกที่นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนของโครงกำรนี้ขึ้นมำ พร้อมทั้ง
ทุ่มงบเกือบแสนล้ำน เพ่ือหวังให้เป็นโรดแมปแมปส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล คสช. จึงท ำ
ให้คนสนใจโครงกำรนี้เป็นอย่ำงมำกโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนเป็นสิ่งที่ต่อยอดมำจำกแนวคิด โครงกำร
ประชำรัฐในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงยั่งยืนในทุกๆ  ด้ำน 
 ทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมถึงควำมมั่นคง๒ ซึ่งแนวคิดของไทยนิยมยั่งยืน จะเป็นกำรจัดสรรงบประมำณ
ลงไปในแต่ละพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียมตำมควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำใน

                                                           
๑ ส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่ กรมกำรปกครอง, คู่มือกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในพื้นที่ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท), ๒๗ 
มีนำคม ๒๕๖๑, หน้ำ ๑.  

๒ กระทรวงมหำดไทย , คู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ,                
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑, หน้ำ ๑. 



๒ 
 

ประเทศพร้อมกับให้ประชำชนตะหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำประเทศ และกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย๓  

กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร เพ่ือเพ่ิมรำยได้ต่อเดือนให้กับประชำชนอย่ำงยั่งยืน  
และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมกรอบหลักกำรด ำเนินกำร ๑๐ เรื่องอย่ำงมีแบบแผน สูตรกำร
สร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดโอกำสในกำรพัฒนำตนเองแผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน มีแผนกำรลงพ้ืนที่จ ำนวน ๔ ครั้ง เป็นเรื่องรำวของกำรน ำปัญหำของแต่ละ
ชุมชนมำวิเครำะห์และหำแนวทำงแก้ไข จัดท ำเป็นแผนงำน โครงกำรตำมหลักเกณฑ์ที่โครงกำร
ก ำหนด เน้นหลักกำรมีส่วนร่วม และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงแท้จริง  
ซึ่งก่อให้เกิดโครงกำรที่เกิดผลิตภำพ (Productivi) สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้ต่อ
เดือนให้กับประชำชนอย่ำงยั่งยืน เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกหรือเชื่อมโยงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

กำรผลิตเป็นหน้ำที่โดยตรงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคยมีผู้รู้เสนอให้ก ำหนด
เขตพ้ืนที่กำรเพำะปลูก โดยส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืชตำมศักยภำพของพ้ืนที่ แต่มีผู้คัดค้ำนว่ำไม่
สำมำรถจะท ำได้เพรำะหำกบังเอิญพืชบำงชนิดบำงช่วงเวลำเกิดมีรำคำดีเกษตรกรก็จะนิยมปลูกพืช
ชนิดนั้นกันเป็นจ ำนวนมำกมำยทั้งใน และนอกพ้ืนที่ส่งเสริมต้องเข้ำใจว่ำผลผลิตพืชกำรเกษตรขึ้นอยู่
กับสภำวะธรรมชำติหำกฝนฟ้ำอ ำนวยมีผลผลิตมำกรำคำจะตกต่ ำ และปีใดฝนฟ้ำไม่อ ำนวยเกิดภัย
พิบัติผลผลิตรำคำจะดีผิดกับสินค้ำอุตสำหกรรม ต่อมำยังคงเป็นกำรก ำจัดพืชที่เพำะปลูก 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีกำรตั้งกลุ่มคณะท ำงำนขึ้นมำใหม่ในชื่อคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยังยืน เพ่ือเข้ำไปท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศด้วย
กำรลงไปรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในแต่ละพ้ืนที่จริงๆ ว่ำต้องกำรอะไรและน ำข้อมูลที่ได้มำ
พัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้พ้นจำกควำมยำกจน ปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตร
ตกต่ ำ ต ำบลวังจันทร์  อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก พบว่ำ ประชำชนที่ท ำกำรเกษตร เช่น อ้อย มัน
ส ำปะหลัง ข้ำวโพด ฝรั่ง กล้วยไข่ มะละกอ ข้ำว นักวิชำกำรได้เสนอหลำยวิธีในกำรแก้ไขปัญหำรำคำ
พืชผลตกต่ ำ แต่ท ำกันจริงจังเฉพำะหน้ำและเฉพำะด้ำน โดยมุ่งเน้นกำรตลำดหรือด้ำนควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคไม่ได้วำงแผนด้ำนกำรผลิตอย่ำงจริงจังกำรผลิตเป็นหน้ำที่ โดยตรงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตรได้เคยมีผู้รู้เสนอให้ก ำหนดเขตพ้ืนที่เพำะปลูกโดยกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืช
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่แต่มีผู้คัดค้ำนว่ำไม่สำมำรถกระท ำได้เพรำะหำกบังคับ คือบำงอย่ำงบำง
ช่วงเวลำเกิดพืชผลทำงกำรเกษตรมีรำคำดีขึ้น และเกษตรกรจึงนิยมปลูกพืชชนิดนั้นอย่ำงมำกมำยทั้ง

                                                           
๓ โกวิทย์ พวงงำม, กำรปกครองท้องถิ่นไทยหลักกำรและมิติใหม่ในอนำคต , ปรับปรุงใหม่, พิมพ์

ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์วิญญูชน ๒๕๕๐), หน้ำ ๒๕๔. 



๓ 
 

ในและนอกพ้ืนที่ส่งเสริมต้องเข้ำใจว่ำผลผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรขึ้นอยู่กับสภำวะธรรมชำติฝนฟ้ำ
อ ำนวยมีผลผลิตมำกรำคำจะตกต่ ำ  

องค์กำรเกษตรและสถำบันเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ จะมีหน้ำที่ทั้งควบคุมก ำกับดูแล
ส่งเสริมกำรเพำะปลูกตลอดจนท ำหน้ำที่ด้ำนกำรตลำดประกันประชำพันธ์ถนนอีกด้วย ส ำหรับรัฐบำล
มีหน้ำที่ส่งเสริมกลไกทำงกำรตลำดทั้งใน และนอกประเทศรวมทั้งจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนองค์กำรเกษตรกร แต่ปัญหำที่ส ำคัญประเด็นสุดท้ำย ได้แก่ องค์กำรเกษตรและสถำบัน
เกษตรที่เข้มแข็งมีไม่มำก ตลอดจนเกษตรกรรำยย่อยอีกมำกมำยขำดกำรรวมตัวกันขึ้นข้อเสนอแนะ
เพ่ือแก้ไขปัญหำทั้งหมดจึงอยู่ที่ว่ำรัฐบำลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เกษตรกร
รวมตัวให้เข้มแข็งตั้งแต่ระดับรำกหญ้ำขึ้นไป ได้แก่ ระดับชุมชน  หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด และ
ระดับประเทศ กรมส่งเสริมกำรเกษตรนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขพืชผลทำงกำรเกษตร ต่อมำยังคงเป็นกำรก ำจัดพืชที่เพำะปลูก โดย
ออกมำตรกำรจูงใจทดแทนกันบังคับ โดยมีผลเฉพำะพ้ืนที่ส่งเสริมเท่ำนั้นนอกพ้ืนที่ดังกล่ำวรำชกำรจะ
ไม่รับผิดชอบเรื่องรำคำปัญหำที่ต้องแก้ไขประกำรต่อมำ มีพืชผลชนิดดังกล่ำวจำกพ้ืนที่ต่ำงๆ มีวิธีใน
กำรแก้ไขขั้นต้น ได้แก่ กำรก ำหนดพ้ืนที่เพำะปลูกและยังต้องก ำหนดเกษตรกร ในพ้ืนที่ปลูกอีกด้วย โดย
รัฐบำลจะต้องอำศัยองค์กำรเกษตรกร หรือสถำบันเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ รับผิดชอบ๔ 

ควำมส ำคัญของโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือพัฒนำใน ๒ ด้ำนหลักๆ ไปพร้อมๆกัน คือ 
ด้ำนเศรษฐกิจในกำรดูแลปัญหำปำกท้องควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น และด้ำนควำมมั่นคงของ
ประเทศ ๔ ที่ประชำชนจะได้รับประโยชน์จะอยู่ในแผนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับเม็ดเงินที่กระจำยสู่
ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดจำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรว่ำจะส่งผลถึง  ๙.๙๕ หมื่นล้ำนบำท มำจำกกำร
พัฒนำเศรษฐกิจหลักฐำนจ ำนวน ๓.๕ หมื่นล้ำนบำท และพัฒนำเชิงพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยวและกองทุน
หมู่บ้ำน จ ำนวน ๓.๔๕ หมื่นล้ำนบำท และกำรปฏิรูปโครงกำรผลิตภำคกำรเกษตร จ ำนวน ๓ หมื่น
ล้ำนบำท ซึ่งประชำชนที่จะได้รับประโยชน์จำกโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องศึกษำปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ เพรำะปีใดฝนฟ้ำไม่อ ำนวยเกิด
ภัยพิบัติผลผลิตน้อย และรำคำไม่ดีผิดกับสินค้ำอุตสำหกรรม ซึ่งสำมำรถควบคุมกำรผลิตได้ตลอดเวลำ 
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตรที่ตกต่ ำของประชำชนในกำรอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น โดยกำร
บริหำรตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ  จังหวัด
ตำก ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำดูเหมือนจะเป็นกำรเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรเพียงมิติด้ำนสังคมและ
เศรษฐกิจเท่ำนั้น  

                                                           
๔ ดิเรก ทองอร่ำม, กำรวิเครำะห์เพ่ือกำรผลิตพืช, เอกสำรประกอบกำรบรรยำยทำงวิชำกำรใน

กำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะกำรจัดกำรผลิตไม้ผลและผัก, (นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๕๖), หน้ำ 
๓๓.  



๔ 
 

 

 ๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ กำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 
อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก มีสภำพทั่วไปตำมควำมคิดเห็นของประชำชน เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๒ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรโครงกำรไทย
นิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก โดยจ ำแนกตำมปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

๑.๒.๓ กระบวนกำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก หรือไม ่อย่ำงไร 

๑.๒.๔ แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 
อ ำเภอสำมเงำควรเป็นอย่ำงไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษำกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 

อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก ตำมควำมคิดเห็นของประชำชน 
๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก โดยจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรโครงกำรกับกำรบริหำรโครงกำรไทย

นิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๓.๔ เพ่ือน ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ผู้วิจัยได้ท ำระดับกำรศึกษำวิจัยโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

วังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก ด ำเนินกำรครอบคลุมไว้ ๒ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนเศรษฐกิจ คือกำร
ดูแลปำกท้องและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ๒) ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ คือ ผลประโยชน์ที่
ประชำชนจะได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังนี้๕ 

                                                           
๕ กระทรวงมหำดไทย, คู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ตำมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน,            

๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑, หน้ำ ๑. 



๕ 
 

๑) แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมสำมัคคี หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ 
กำรส่งเสริมกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์และกำรท ำบุญในโอกำสต่ำงๆ 

๒. แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนคนไทยไม่ทิ้งกัน หมำยถึง กำรส่งเสริมประชำชนให้รู้จัก
เสียสละประโยชน์ต่อชุมชน มีส่วนร่วมกับประชำชนในกำรช่วยกันดูแลผู้สู่งอำยุและกระตุ้นให้
ประชำชนมีกำรพัฒนำอำชีพและภูมิปัญญำดั้งเดิมในชุมชน 

๓. แผนกำรด ำเนินงำนชุมชนอยู่ดีมีสุข หมำยถึง กำรปรึกษำหำรือ เพ่ือส่งเสริมกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนกำรส่งเสริมอำชีพ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนให้กับชุมชนและกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

๔. แผนกำรด ำเนินงำนวิถีไทยวิถีพอเพียง หมำยถึง มีกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชำชน
ทั่วไป ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. แผนกำรด ำเนินงำนรู้สิทธิ รู้หน้ำที่ หมำยถึง กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่ประชำชน
กำรชี้แจงสิทธิ์และหน้ำที่ของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยและกำรส่งเสริมให้ประชำชนไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งตำมกฎหมำย 

๖. แผนกำรด ำเนินงำนรู้กลไกกำรบริหำรรำชกำร หมำยถึง กลไกกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยระเบียบและข้อบังคับอย่ำงถูกต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดและกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

๗. แผนกำรด ำเนินงำนรู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนภำยใต้
กรอบของกฎหมำย ส่งเสริมให้ประชำชนมีค่ำนิยมในสิ่งที่ดีงำม 
 ๘. แผนกำรด ำเนินงำนรู้เท่ำทันเทคโนโลยี หมำยถึง กำรจัดหำสื่อนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรผลิตสื่อนวัตกรรมและกำรมีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งำนรำชกำร 

๙. แผนกำรด ำเนินงำนร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด หมำยถึง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดภำยในชุมชนกำรปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยำวชนในชุมชน  
และร่วมกับประชำชนท ำกำรสอดส่องดูแลยำเสพติดไม่ให้เข้ำมำท ำลำยประชำชนในชุมชน 

๑๐. แผนกำรด ำเนินงำนงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
หมำยถึง กำรชี้แจงข้อมูลโครงกำรไทยนิยมให้ประชำชนรับทรำบ เจ้ำหน้ำที่ มีอัธยำศัยที่ดี ต่อ
ประชำชนในกำรประสำนงำนโครงกำรไทยนิยมและมีควำมซื่อตรงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

คือ เพศ อำยุ ระดับระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือนต่อเดือนและกระบวนกำรบริหำร ได้แก่ 
 ๑. สภำวะแวดล้อม (C)  ๒.ปัจจัยน ำเข้ำ (I) ๓.  กระบวนกำร  (P) ๔. ผลผลิต (P) 



๖ 
 

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ กำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก มี ๑๐ ด้ำน คือ ๑. สัญญำประชำคมผูกใจ
ไทยเป็นหนึ่ง ๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง ๕. รู้สิทธิ รู้หน้ำที่ ๖. รู้กลไก
กำรบริหำรรำชกำร ๗. รู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม ๘. รู้เท่ำทันเทคโนโลยี ๙. ร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๑๐. งำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนๆ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑) ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ 

จังหวัดตำก ซึ่งมีจ ำนวน ๓,๖๗๓ คน๖ 
 ๒ ) ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้ วิ จั ยสัมภำษณ์ เชิ งลึก ( In depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน ๑๒ คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ในระดับกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ 

จังหวัดตำก 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ด ำเนินกำรวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ ๒๕๖๑  ถึงเดือน มีนำคม  พ.ศ ๒๕๖๒ 

รวมเป็นระยะเวลำ ๔ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
สมมติฐำนที่ ๑ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่ ๒ ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่ ๓ ประชำชนที่มรีะดับกำรศึกษำ มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทย

นิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่ ๔ ประชำชนที่มีอำชีพ มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม 

ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนที่๕ ประชำชนที่มรีำยได้ต่อเดือนต่อเดือน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรโครงกำร

ไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แตกต่ำงกัน  

                                                           
๖ ไทยต ำบลดอทคอม, ข้อมูลต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: 

http://www.thaitambon.com/tambon/630306, [๗ พฤษภำคม ๒๕๖๐]. 

http://www.thaitambon.com/tambon/630306


๗ 
 

สมมติฐำนที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำร
โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก  
 

 ๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ระดับกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์เฉพำะที่จ ำเป็น (keyword)  ผู้วิจัย

ต้องกำรให้ผู้อ่ำนเข้ำใจตรงกับผู้วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย ดังนี้ 
๑.๖.๑ กำรบริหำร หมำยถึง กำรด ำเนินงำนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบผลส ำเร็จ 

และมีประสิทธิภำพ โดยใช้หลักกำรและวิธีกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องท่ีด ำเนินกำรนั้น 
๑.๖.๒ โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน หมำยถึง โครงกำรของรัฐบำลที่มีนโยบำยให้ผู้บริหำร

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรจัดกำร และวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจของประชำชนในกำร
ท ำเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นได้ตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน 

 ๑) แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมสำมัคคี หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์
กำรส่งเสริมกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์และกำรท ำบุญในโอกำสต่ำงๆ 

 ๒) แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนคนไทยไม่ทิ้งกัน หมำยถึง กำรส่งเสริมประชำชนให้รู้จัก
เสียสละประโยชน์ต่อชุมชนมีส่วนร่วมกับประชำชนในกำรช่วยกันดูแลผู้สู่งอำยุและกระตุ้นให้
ประชำชนมีกำรพัฒนำอำชีพและภูมิปัญญำดั้งเดิมในชุมชน 

 ๓) แผนกำรด ำเนินงำนชุมชนอยู่ดีมีสุข หมำยถึง กำรปรึกษำหำรือเพ่ือส่งเสริมกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนกำรส่งเสริมอำชีพ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนให้กับชุมชนและกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

 ๔) แผนกำรด ำเนินงำนวิถีไทยวิถีพอเพียง หมำยถึง มีกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชำชน
ทั่วไป ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕) แผนกำรด ำเนินงำนรู้สิทธิ รู้หน้ำที่  หมำยถึง กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่
ประชำชนกำรชี้แจงสิทธิ์และหน้ำที่ของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยและกำรส่งเสริมให้
ประชำชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตำมกฎหมำย 

 ๖) แผนกำรด ำเนินงำนรู้กลไกกำรบริหำรรำชกำร หมำยถึง กลไกกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยระเบียบและข้อบังคับอย่ำงถูกต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดและกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 ๗) แผนกำรด ำเนินงำนรู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนภำยใต้
กรอบของกฎหมำย ส่งเสริมให้ประชำชนมีค่ำนิยมในสิ่งที่ดีงำม 



๘ 
 

  ๘) แผนกำรด ำเนินงำนรู้เท่ำทันเทคโนโลยี หมำยถึง กำรจัดหำสื่อนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรผลิตสื่อนวัตกรรมและกำรมีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้
งำนรำชกำร 

 ๙) แผนกำรด ำเนินงำนร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด หมำยถึง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดภำยในชุมชนกำรปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยำวชนในชุมชนและ
ร่วมกับประชำชนท ำกำรสอดส่องดูแลยำเสพติดไม่ให้เข้ำมำท ำลำยประชำชนในชุมชน 

 ๑๐) แผนกำรด ำเนินงำนงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
หมำยถึง กำรชี้แจงข้อมูลโครงกำรไทยนิยมให้ประชำชนรับทรำบ เจ้ำหน้ำที่มีอัธยำศัยที่ดีต่อประชำชน
ในกำรประสำนงำนโครงกำรไทยนิยมและมีควำมซื่อตรงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

๑.๖.๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอ
สำมเงำ จังหวัดตำก  

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท ำให้ทรำบถึงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

วังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๗.๒ ท ำให้ทรำบผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำร

โครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๗.๓ ท ำให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเกี่นวกับกระบวนกำรบริหำรกับกำร

บริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
๑.๗.๔ สำมำรถน ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 



 
 

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารทางจากแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การบริหารตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” โดยมีหัวข้อการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

๒.๑ ทฤษฎีการบริหาร      
๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ 
๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน      
๒.๔ ๒.๔ บริบทพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐ 
 

๒.๑ ทฤษฎีการบริหาร 
๒.๑.๑ ทฤษฎีการบริหาร      
การบริหารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีความจ าเป็นและน่าศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพิจารณาใน

ฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมแท้จริงแล้วบทบาทความส าคัญของการบริหารนั้น ควบคู่มากับอารย
ธรรมและการด ารงชีพของมนุษย์ทีเดียว เพราะเม่ือมนุษย์รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มมีหัวหน้าปกครอง
บังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันท า ตามลักษณะความรู้ความสามารถมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ระหว่างพวกและเผ่าเดียวกัน โดยมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
กลุ่มชนเหล่านั้น เมื่อกลุ่มสังคมขยายตัวเติบโตขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ก็เริ่มสร้างและวาง 
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขึ้น โดยเรียนรู้จากประสบการณ์และความเชื่อถือมีความมุ่งหวังที่จะ
ให้เกิดความส าเร็จเรียบร้อยขึ้นในองค์การและเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้น อาจสรุปถึงความ
เจริญเติบโตและความส าคัญของการบริหารได้ดังนี้คือ๑ 

๑) การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งช่วยให้
มนุษย์ด ารงชีพอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 

๒) จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่างๆ ต้องขยายงาน
ด้านบริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๓) การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ (Technology) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม ท าให้การบริหารเกิด       
การเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๔) การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญอันที่จะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
๕) การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของ

สังคมในอนาคต 
๖) การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในสังคม ฉะนั้น

ความส าเร็จของการบริหาร จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง 
(Political Socio-cultural Factor Environment) อยู่เป็นอันมาก 

๗) การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจ าต้อง
ค านึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆและการวินิจฉัยสั่งการนี้เองที่เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของ
นักบริหารและความเติบโตของการบริหาร 

                                                           
๑ เกื้อ วงศ์บุญสิน, ประชากรกับทฤษฎีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒. 



๑๑ 
 

๘) ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในส านักงานหรือในครอบครัวย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับ
การบริหารอยู่เสมอดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีพอย่างฉลาด 

๙) การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด ดังที่กล่าวกันว่า 
“การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน (Politics Andministrati 
Onare the two Sides of a Singlecoin) ฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับวิชาบริหารนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย๒ 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting Things Done Through 
Other People) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส า เร็จมี 
 ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า (POSDC) ดังนี้ คือ๓ 

๑) P คือ (Planning) หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

๒) O คือ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓) S คือ (Staffing) หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้ เกิดการ
ด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

๕) C คือ (Controlling) หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร  

หลักการในการบริหารจัดการขึ้นมา ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้๔ 

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า ให้คนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์และ  
ฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ      

                                                           
๒ สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยพัฒนาการพิมพ์ธนบุรี, ๒๕๑๘), หน้า ๑๑. 
๓ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๔ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน , (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๖๘. 



๑๒ 
 
แวปเบอร์ จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็น
ทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่า ค าสั่งสองค าสั่ง
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ค าสั่ง
สองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชาและท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่
แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 

 ๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) ๕ เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ า กัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning)และ
การจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงและจะท าให้
ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลงและองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชา             
โดยผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืนและรู้วิธีการใน การแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือ
การท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส า คัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

                                                           
๕ กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร, (กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๔. 



๑๓ 
 

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคลแต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์กชารอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
 ๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice)และ
ความยุติธรรม ( Impartiality)และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใน
องค์การ ซึ่งในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้น เป็นการจัดการที่ใช้หลักความ
เท่าเทียมกัน 

๘) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหา เพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ า เป็นที่ต้องให้การฝึกอบรม 
(Training)และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคนและทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน  

๙) ความคิดริเริ่ม๖ (Nitiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ       
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill)และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและ
ความต้องการของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application)และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 

                                                           

 ๖ กฤษ เพิ่มทันจิตต์ , การแสวงหาแนวทางการ บริหารภายใต้กระบวนทัศน์ วิ ถี พุทธ , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕. 



๑๔ 
 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย๗ 

 ๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได ้

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓) ผลประโยชน์ส่ วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ขององค์ การ 
(Subordination of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ      
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภคและความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ       
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์       
ที่ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท า ให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง 

 
 
 

                                                           

 ๗ พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓), 
หน้า ๑๘. 



๑๕ 
 

หลักการบริหารระบบราชการที่เรียกว่า๘ (POSDCoRB) (Model) มีรายละเอียดดังนี้ 
๑) การวางแผน (P – Planning) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้แผนที่ก าหนด
ขึ้นมีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

๒) การจัดองค์การ (O - Organizing) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการ โดยจัดแบ่ง
ตามความช านาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงานขนาดของ
การควบคุมและพิจารณาแบ่งสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบควบคู่กันไป 

๓) การจัดบุคคลเข้าท างาน (S - Staffing) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่
เพียงพอจะท าให้งานส าเร็จได ้

๔) การสั่งการหรืออ านวยการ (D - Directing) เป็นการก ากับดูแลสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคนและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๕) การประสานงาน (Co - Coordinating) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ ากว่าและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๖) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (R - Reporting)  เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๗) การงบประมาณ (B - Budgeting) เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่เสนอ 

การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ 
(Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ๙ 

๑) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ
ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

                                                           
๘ อ้างแล้ว, หน้า ๘๖. 
๙ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), 

หน้า ๔๗. 



๑๖ 
 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่ สุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒) ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท า งานที่ถูกวิธี
ด้วยและในการคัดเลือกคนงาน จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด 
ตรงตามงานที่จะให้ท า 

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

๔) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงานฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น กระบวนการบริหารงานตามแนวของเดมมิ่ง (Deming) คือ แบบ 
(PDCA) ดังนี้๑๐ 

(๑) การวางแผน (Plan - P) 
(๒) การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
(๓) การตรวจสอบ (Check - C) 
(๔) การปฏิบัติ (Action - A) 

 กระบวนการบริหารทั้ง ๔ ขั้นตอน จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดซึ่งเขียนได้ว่า 
(Plan – Do – Check - Action) (PDCA) ซึ่ ง เป็ น เสมื อนวงจร อันหนึ่ ง เ รี ยกว่ า  ว งจ ร เดมมิ่ ง 
(Thedeming Cycle) วงจรหรือวงล้อ (PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตาม
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย โดยวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA เป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช้
ได้เป็นอย่างดีในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพจากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่างๆ 
ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้
เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้อง
รับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้
ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่ม ให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ 
 

                                                           
๑๐ พระสมรส ธมฺมรโส (ขวัญหอม). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑. 



๑๗ 
 

พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์และจุดมุ่งหมายของมนุษย์ จาก
แนวเดิม ซึ่งเป็นความคิดตามหลักศาสนาพราหมณ์และลัทธิอ่ืนๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การยึดมั่น
ในตัวตน (อัตตา) ท าให้เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคม ท าให้คนเราคิดถึงตัวเองมากกว่าสังคมส่วนการละ
ตัวตน จะท าให้คนเรามีความส านึกต่อสังคมได้มากขึ้น การละตัวตนจะต้องอาศัยการจัดระบบสังคม
เสียใหม่ แต่การเสนอให้เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผู้ปกครอง ซึ่งรักษาอ านาจของตน เนื่องจาก
ตนมีฐานะที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงได้เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของ
การบริหารที่มาตั้งแตส่มัยพุทธกาล๑๑ ดังนี้ 

๑) ในการบัญญัติพระวินัย มีการบัญญัติพระวินัย เพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติของพระภิกษุ แต่พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใช้สงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ
อย่างที่รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไม่ จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยก็ 
เพ่ือให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดีพ้นจากมลทินและกิเลสต่างๆ ท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเป็น
เครื่องส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ดังข้อความว่า“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ
สิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพ่ือความดีแห่งสงฆ์๑ เพ่ือความ
ส าราญแห่งสงฆ์๑ เพ่ือข่มผู้เก้อยาก ๑ เพ่ืออยู่ส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพ่ือป้องกันอาสวะ
อันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพ่ือก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพ่ือถือตามพระวินัย ๑” 

๒) ในด้านการบริหารพระวินัยในสมัย เมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรง
บริหารพระศาสนาด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกที่ส าคัญ เช่น พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลล า
นะ ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความจ าเป็น ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้นและมีผู้ขอเข้าอุปสมบทใน
พุทธศาสนามากขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวช
เปล่งวาจาถึง พระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเม่ือภิกษุเพ่ิมขึ้นอีก ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์
ในการท ากิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนา เช่น การใบรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การก าหนดเขต
สีมา การระงับอธิกรณ์เป็นต้น ซึ่งเทา่กับมอบให้สงฆ์เป็นผู้บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ได้ทรง
ก าหนดไว้นั่นเอง ส่วนการบริหารคณะสงฆ์ในรูปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคมนั้นไม่บัญญัติในพระวินัย 
แตก่็ไมไ่ดข้ัดพระวินัยเป็นต้น๑๒ 

 

                                                           
๑๑ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔๒. 
๑๒ องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๑๐. 



๑๘ 
 

๓) ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่างคล้าย
กับสถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไว้เป็นบรรทัดฐานแห่งการกระท าของ
บุคคลในสังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระท า หรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษต่์อความสงบสุขของสังคม
ฝ่ายอาณาจักมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจักรมีวินัยเป็นหลัก ทั้งฝ่ายอาณาจักร
และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แต่ลักษณะการ
ลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่าง
ของบรรพชิต เช่นความผิดทางเพศ ส าหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด เป็นต้น นอกจากนี้ภารกิจ
ส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ๑๓ คือ 

๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนด โครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือ
ปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น กอ่นลงมือปฏิบัติการ 

๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปแบบโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร    
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงาน          
การบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรมและ       
การพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงานและการ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดีและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์
และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อย
หรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อน
หรือขัดแย้งกัน สามารท างานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา หรือยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งบนและล้าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก้การประสานงานอ่ืนจะ
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญไปในตัวด้วย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณการเงิน
วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จา่ยเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 

                                                           
๑๓ ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

๒๕๓๙), หน้า ๒๔. 



๑๙ 
 

กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการ๑๔คือ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ

ล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective)            
การพัฒนากลวิธี (Develop Strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องตอ้งกันในการด าเนินงาน 

๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างาน เพ่ือให้งานต่างๆ
สามารถด าเนินไป โดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
ตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

๔) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ไดว้่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

๕) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นไปดว้ยดี 

๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการด าเนินการ
เป็นไปด้วยดีและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้นและด าเนินการ
แก้ไขเม่ือเกิดปญัหาขึ้น 

๗) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

๘) การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความ
เขา้ใจ เพ่ือที่จะให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

๙) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก้
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งใหป้ระชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการายงาน จะหมายถึงวิธีการ
ของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชาผู้รว่มงาน 
ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

                                                           
๑๔ พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม , 

๒๕๔๒), หน ้า ๖๔. 



๒๐ 
 

๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึง
ระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการ
ควบคุมงาน อีกท้ังกระบวนการบริหาร๑๕ 

สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น
กระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ทั้งที่ เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
เพ่ือให้บุคคลต่างๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับขั้นตอน เป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

๒.๒.๑ ความหมายการบริหารโครงการ 
 การบริหารโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องท าให้เกิดขึ้นภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์ 
ที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ต้นทุน๑๖ เวลา ที่จ ากัดเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการที่ผู้บริหารต้อง
เลือกแนวคิด ทฤษฎีการบริหารที่เหมาะสม น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้อองค์กร ซึ่ง
กระบวนการ บริหารโครงการเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะเป็นเทคนิคเชิงบูรณาการที่
สามารถพัฒนา สถานศึกษาหรือองค์กรด์ทั้งระบบการบริหารโครงการจึงมีความส าคัญและมี
ความหมายแตกต่าง กันไปตามทัศนะของนักวิชาการและนักบริหารโครงการ ดังเช่น 
 บริหารโครงการ (Project Management) ว่า เป็นชุดของหลักการ วิธีการ เทคนิค ที่ 
คนใช้ในการวางแผนการจัดองค์กรชี้แนะและควบคุมเวลาคุณภาพของงาน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากร 
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นกระบวนการทบทวนการวางแผน กระบวนการแก้ปัญหาในงานที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการตามวิธีปกติได้ส าเร็จ ส่วน Morrisและ Hough ณรงค์ นันทวรรธนะและมยุรี อนุมานราช
ธน อธิบายว่า การบริหารโครงการ๑๗ เป็น กระบวนการในการด าเนินกิจกรรม ด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่
แตกต่างจากการบริหารงานประจ า การบริหารทั่วไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ภายใต้
                                                           

๑๕ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
 ๑๖ สุพจน์ โกสิยะจินดา, การบริหารโครงการในระบบงานไอที , (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น                          
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒) หน้า ๒. 
 ๑๗ Morris, P.W.G.. The Management of Project, (London: Thomas Telford Services 
Ltd Van Nostrand Reinhold, 1994), P.7 



๒๑ 
 
กรอบของงบประมาณและเวลา วัตถุประสงค์ที่ก าหนดอาจจะเป้นผลได้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือลักษณะเชิงคุณภาพหรือมีทั้งสองอย่าง แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทวีป ศิริรัศมีและวิสูตร จิระด าเกิง ที่ได้กล่าวว่า การบริหารโครงการเป็นการจัดการใช้
ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความร่วมมือของทีมงาน เงินทุน เครื่องมือ 
เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิคและเวลาจะเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้การด าเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ความรู้การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการจึงเป็น
การประยุกต์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือและเทคนิคเข้ากับกิจกรรมของโครงการเพื่อให้งานออกมาตรงกับ
ความต้องการ ของโครงการ ที่ส าคัญผู้จัดการโครงการต้องอ านวยความสะดวกให้กระบวนการทั้งหมด
สามารถ ท างานให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วน 
Meredithและ Mantelและ สุพจน์ โกวิทยา ได้เห็นพ้อง ต้องกันว่า การบริหารโครงการ เป็น วิธีการ 
เทคนิคและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการวางแผน โครงการ การจัดองค์การ การปฏิบัติตามโครงการและ
การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารโครงการที่ดีจะ
เป็นเครื่องมือช่วยเหน็เกิด การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 ดังนั้นจากค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารโครงการเป็นการบูรณาการหลักการ 
จัดการ การประยุกต์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการ ที่ใช้ในการวางแผน การจัด องค์การ 
การปฏิบัติตามโครงการและควบคุมคุณภาพของงาน โดยการสร้างประสิทธิภาพของการ วางแผน 
ตารางเวลา ทรัพยากร การตัดสินใจ การควบคุมและการทบทวนการวางแผนให้เข้ากับ  กิจกรรมของ
โครงการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดกิจกรรม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและกรอบในการ
บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการบริหารให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ สูงสุด งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๒.๒.๒ ความสําคัญของการบริหารโครงการ  
 การปรับปรุงคุณภาพทุกอย่างเกิดขึ้นที่การด าเนินงานระดับ โครงการของแต่ละโครงการ
เท่านั้น ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้นการบริหารโครงการมีความส าคัญ ทั้งในระดับบุคคล ระดับ
องค์การและระดับสังคม เพราะการบริหารโครงการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  มากที่สุดที่ใช้ใน
การบริหารกิจกรรมที่มีความซับซ้อนและบูรณาการหลักการ จัดการเพ่ือก าหนดกิจกรรมและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องการบริหารจัดการ เป็นอย่างด๑ี๘ ซึ่งสอดคล่องกับแนวคิดของ 

                                                           

 ๑๘ มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารโครงการ Project Management, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๕๑). 



๒๒ 
 
บรูช แอน ดี ที่ได้ให้ ความส าคัญกับการบริหารโครงการว่าเป็นวิธีการท างานที่จะเป็ดโอกาสให้ได้ใช้
อุปกรณ์และเทคนิค การบริหารอย่างมีคุณค่าช่วยประหยัดและเพ่ิมโอกาสจะเกิดผลส าเร็จในงานได้
สูงขึ้น๑๙ นอกจากนี้ ทวีป ศิริรัศมีและสุพาดา สิริกุตตาและคณะได้น าเสนอความส าคัญของการ 
บริหารโครงการ ไว้น่าสนใจ ๔ ประเด็น๒๐ คือ 
 ๑) ท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ต่างๆ ของการปฏิบัติงาน (Objectives and 
Function) ซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนในการจัดล าดับงาน  
 ๒) ท าให้เกิดการประสาน (Coordination) อย่างต่อเนื่อง  
 ๓) ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency in Utilization of 
Resources) ในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการ  
 ๔) ท าให้เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Output and Effectiveness) ตาม
เป้าหมายการท างานจนสามารถสะท้อนผลย่อนกลับเพื่อแก้ไขปรับปรุงผลงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากที่กล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การบริหารโครงการมีความส าคัญกับทุกองค์กร  เพราะ 
การบริหารโครงการเป็นกระบวนการที่ช่วยท าให้บุคลากรและสมาชิกของโครงการเข้าใจถึง  
วัตถุประสงค์กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานสามารถสื่อสารประสานกันได้ส่งผลให้ความสามารถ 
ในการใช้ทรัพยากรงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ การบริหาร  
โครงการที่ดีต้องมีหลักการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ   
 ๒.๒.๓ หลักการบริหารโครงการ  
 หลักการ คือ สาระส าคัญที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติซึ่ง ณรงค์ นันทวรรธนะ (๒๕๔๗) กล่าว
ว่า หลักการบริหารโครงการต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ นโยบายและวัตถุประสงค์ เน้นตอบสนอง ความ
ต้องการของส่วนรวม มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือความสมบูรณืคุณภาพ  ของงานได้
อย่างต่อเนื่อง โดยการน าแนวทางระบบ (System Approach) มาเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน เพราะ ระบบ
แต่ละระบบของโครงการเป็นการรวบรวมคน เครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีด าเนินการ เงินทุน  ข้อมูลและสิ่ง
อ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการหนึ่งๆ อาจ ประกอบด้วยระบบ
ย่อยๆ จ านวนมากมายที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุผล แนวทางระบบจะช่วยให้ โครงการพัฒนาไปอย่าง
มาก ด้วยเหตุผล ๔ ประการ คือ๒๑  
 ๑) แนวทางระบบเน้นการมองภาพโดยรวมท าให้การบริหารโครงการต้องค านึงถึง  
ความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกัน  
                                                           

 ๑๙ Juran, J. M., Juan on Leadership for Quality, (New York: Macmillan, 1989). 
 ๒๐ ทวีป ศิริรัศมี, การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนนุ
การวิจัย, ๒๕๔๔) หน้า ๗๗. 
 ๒๑ ณรงค์ นันทวรรธนะ, การบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗ 



๒๓ 
 
 ๒) การด าเนินงานโครงการต้องมีการวางแนวทางไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ  ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การก าหนดและจัดการระบบย่อยต่างๆและการเชื่อมโยงระบบย่อย นั้นๆ 
เนื่องจากโครงการอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 ๓) แนวทางระบบท าให้โครงการต้องมีการควบคุมตลอดเวลา โดยระบบต้องจัดท า 
ข้อมูลป้อนกลับ การพัฒนาข้อมูลและการควบคมุกิจกรรมหรืองานโครงการหลายระดับ  
 ๔) แนวทางระบบท าให้มีการน าเทคนิคระบบต่างๆ มาใช้อย่างกว้างขวาง  ได้แก่ การ
วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โครงสร้างการแยกแยะงาน (Work Breakdown Structure: 
WBS)และตัวแบบเลียนของจริง (Simulation Models) ๒๒ 
 ดังนั้น แนวทางระบบ จึงเป็นศาสตร์การบริหารโครงการ เป็นการแก้ปัญหาใดๆ ที่เปลี่ยน
จากการแก้ปัญหาจากแต่ละบุคคลไปเป็นแบบทีมที่ต้องค านึงถึง การใช้ทรัพยากร (Resources) ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและ ประหยัดต้นทุน (Cost) เวลา (Times) การปฏิบัติงาน 
(Performance) เทคโนโลยี (Technology) สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย๒๓

และผู้บริหารโครงการต้องมีทักษะในการ จัดสรรเวลา โดยค านึงถึงความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน 
ภายใต้ต้นทุนที่ก าหนด ในส่วนของ กระบวนการปฏิบัติงานต้องก าหนดกระบวนการปฏิบัติโครงการ
เพ่ือให้งานบรรลุจุดหมาย โดยใช้ เทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ ความรู้เครื่องมือ กิจกรรมปัจจัยน าเข้า (Input) 
เพ่ือแปรสภาพ (Transformation) ออกมาเป็นผลผลิต (Output) มาช่วยในกระบวนการปฏิบัติ อันจะ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือผู้มารับบริการ           
 ส าหรับการบริหารโครงการภาครัฐแบบใหม่ในศตวรรษที่  ๒๑ จะต้องมีความส าเร็จ      
ใน ๓ มติ คือ มติที่ ๑ โครงการต้องส าเร็จ บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดด้านผลผลิตในแง่ของปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจ มติที่ ๒ โครงการที่ส าเร็จอย่างแท้จริงต้องเป็น โครงการที่
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อโครงการหรือนโยบายอ่ืน ๆ โครงการต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาความ  เชื่อถือได้ใน
ผลของโครงการและไม่มีปัญหาด้านมาตรการของโครงการที่น าไปใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติ ไม่มี
เป็นหาทางด้านมนุษยธรรมและศีลธรรมและมติที่๓ ผลรวมความส าเร็จของ โครงการจะต้องส่งผลต้อ
การพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนา๒๔ ซึ่งสอดคล่องกับแนวคิดของ สุพจน์ โกวิทยาที่ได้อธิบายเพ่ิมเติม

                                                           

 ๒๒ สุพาดา ศิริกุตตาและคณะ, การวางแผนและการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: Diamond in 
Business world, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 
 ๒๓ มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารโครงการ Project Management, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒. 
 ๒๔ วรเดช จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค, การบริหารโครงการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย สหายบล๊อคและการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๖๙. 



๒๔ 
 
เกี่ยวกับการ บริหารโครงการภาครัฐในศตวรรษที่ ๒๑ ว่า ต้องค านึงถึงหลักการบริหารโครงการ ๗ 
ประการ คือ  
 ๑) ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลักการ ใช้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนและตรวจสอบโดยประชาชน  
 ๒) ยึดถือผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จะต้องบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดด้านผลผลิตทั้งใน แง่
ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนและตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ๓) ยึดหลักการบริหารแบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความประหยัด
และมีมาตรฐานระดับสูงเทียบเท่าระดับสากล  
 ๔) การยึดถือหลักประชาธิปไตย  
 ๕) บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการกระจายอ านาจ  
 ๖) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  
 ๗) เน้นการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส  
 กล่าวโดยสรุป หลักการบริหารโครงการเป็นการท างานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ นโยบาย
และวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวมโดยการสร้างระบบย่อยหลาย ๆ ระบบบน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความเร่งด่วนของงาน ระบบทุกระบบสามารถ  ยืดหยุ่น 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพ่ือท าให้งานมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล อันจะ ส่งผลให้ ประหยัด
ทรัพยากร (Resources)และสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่าง มีประสิทธิภาพ ประหยัด
ต้นทุน (Cost) เวลา (Times) การปฏิบัติงาน (Performance) เทคโนโลยี (Technology) งานมีคุณภาพ 
(Quality) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานภายใต้ความร่วมมือของ ทุกฝ่ายและตอบสนองความต้องการ
ของส่วนรวม  
 ๒.๒.๔ ระดับของการบริหารโครงการ  
 การบริหารโครงการ เป็นวิธีการที่ถูกก าหนดขึ้นในองค์การเพ่ือที่จะแปลง เจตนารมณ์ใน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Intent) ของผู้บริหารระดับสูง ให้กลายเป็นกลวิธี (Tactics) ที่จะน าไปสู่การ
จัดการในระดับปฏิบัติการอย่างได้ผล๒๕ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและ ช่วยตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ประการ คือ๒๖  
 ๑. ประโยชน์ต่อองค์การ ในกรณีที่งานขององค์การมีลักษณะสลับซับซ้อน  

                                                           

 ๒๕ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการแนวคิดและแนวทางในการสร้างความสําเร็จ, พิมพ์ครั้งที ่๖, 
(กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗). 
 ๒๖ มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารโครงการ Project Management, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๕๑). 



๒๕ 
 
 ๒. ประโยชน์ต่อบุคคล ผู้บริหารที่มีความรู้ด้านเทคนิคการบริหารโครงการจะมี ความรู้
มีทักษะการจัดการ เพราะมีความเข้าใจในสภาพการณ์ บุคคลและมีความสามารถตัดสินใจและมี
อ านาจเหนือบุคคลอ่ืนได้ เพราะเข้าใจในการบริหารคน  
 ๓. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการ การติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันจะ 
ท าให้ผู้บริหารโครงการสามารถเข้าถึงฝ่ายต่างๆ โดยตรงและผู้รับบริการมีโอกาสเสนอความ คิดเห็น
ได้รับประโยชน์ตรงความต้องการจนเกิดความพึงพอใจจากโครงการ  
 การบริหารโครงการที่ดี ต้องมีการเชื่อมโยงระบบและขั้นตอนการด าเนินโครงการ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ซึ่ง (Morris Turner) ได้แบ่งระดับการบริหารโครงการออกเป็น 
๓ ระดับท่ีคล้ายกัน สรุปได้ดังนี้  
 ๑. การบริหารระดับ ๑ เป็นระดับบูรณาการ ( Integrative Level) หรือการบริหาร 
พ้ืนฐาน เป็นการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับสังคมภายนอกและสภาพแวดล้อมโครงการจะท า
หน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน เงื่อนไขด้านเวลา คุณภาพ ต้นทุน วิธีด าเนินการ  
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งที่โครงการต้องการ เป็นการนิยามโครงการ โดยจะให้ 
ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นความคาดหวังที่ให้เกิดขึ้นเมื่อมีการด าเนินโครงการ  จน
เสร็จสิ้น การด าเนินงานโครงการจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านใดดานหนึ่งใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ขอบเขต ด้านองค์การ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุนและด้านเวลา  อาจเกิดวัตถุประสงค์ ด้านที่ ๖ 
เนื่องจากการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์แต่ละด้านอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น การบริหารโครงการ
สามารถเน้นวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เพ่ือบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimum 
Outcome) หรือหลายด้านพร้อมกันก็สามารถท าได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือก วิธีการควบคุมด้วยเวลา 
เพราะเวลาสามารถควบคุมได้ด้วยระบบหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  เช่นการใช้โครงข่าย
(Network) การใช้แผนภูมิหรือตารางก ากับเวลา   
 ๒. การบริหารระดับ ๒ ระดับกลยุทธ์หรือระดับบริหาร (Strategic or Administrative 
Level) หรือ การบริหารระดับการบริหารพ้ืนฐาน (Fundamental Levels) เป็นการบริหารจัดการ 
โครงการ โดยบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร ๓ ระดับ คือ การบริหารระดับ ๑ มีบทบาท 
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การและโครงการ การบริหารระดับ ๒ มีบทบาทในการประสาน 
กิจกรรมของโครงการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้โครงการสามารถด าเนินการได้และ
การบริหารระดับ  



๒๖ 
 

๓. รับผิดชอบด้านการก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือให้คุณภาพของงาน เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับบริหารทั้ง ๓ ระดับจะร่วมกันรับผิดชอบโครงการ๒๗ โดยการประสาน
หน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการท างาน ร่วมรับผิดชอบจัดการวัตถุประสงค์ของ โครงการทั้ง ๓ ด้าน คือ  
 ๓.๑ การจัดการด้านขอบเขต เริ่มจากการบริหารระดับ ๑ จะท าหน้าที่ก าหนดวิธีการ          
น าโครงการไปปฏิบัติและจัดสรรปัจจัยการบริหารระดับ ๒ ก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ท าให้วัตถุประสงค์         
ของโครงการบรรลุผลและระดับ ๓ ท าหน้าที่ก าหนดแผนยุทธวิธีเพ่ือท าให้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน 
ประสบผลส าเร็จ เช่นการก าหนดเป้าหมาย ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผลลัพธ์สุดท้ายของงานแต่ ละ
กลุ่มงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละกลุ่ม งบประมาณ แผนงานโครงการ  เพ่ือ
เป็นกรอบส าหรับวางแผน กลยุทธ์ ทางด้านการบริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารกลยุทธ์ ได้แก่แผน
หลักไมล์หรือแผนระยะสั้น (Milestone) แผนภูมิความรับผิดชอบและการจัดเตรียมออกแบบระบบ 
(System Design) ของสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งแนวทางในการก าหนดแก้ไขปัญหา 
 ๓.๒ การจัดการด้านองค์การ โครงการเกิดขึ้นได้เพราะมีองค์การ  ดังนั้น การบริหาร
ระดับ ๑ จึงท าหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบองค์การโครงการโดยค านึงถึง ความ  สอดคล้องของ
กิจกรรมโครงการ กับสภาพแวดล้อมโครงการ การบริหารระดับ ๒ แปลงวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ให้เป็นแผนกลยุทธ์ของโครงการและการบริหารระดับ ๓ น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยจัดท า แผนยุทธวิธี 
การบริหารดังกล่าวจะใช้การด าเนินงานโดยใช้โครงสรางการแยกแยะองค์การ  (Organization 
Breakdown Structure: OBS)และแผนภูมิความรับผิดชอบ (Responsibility Chart)   
 ๓.๓ การจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและเวลา การบริหารทั้ง ๓ ระดับ จะร่วม 
รับผิดชอบและด าเนินการพร้อมกัน โดยระดับ ๑ เน้นคุณภาพ เป็นการจัดการด้านประกันคุณภาพ 
ควบคุมคุณภาพและทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ ระดับ ๒ เน้นต้นทุน จะควบคุมด าเนินการโดยใช้  
เครื่องมือ โครงสร้างการแยกแยะต้นทุนและการควบคุมต้นทุนและระดับ ๓ เน้นเวลา จะใช้ โครงข่าย
และแผนภูมิแท่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  
 ๔. การบริหารระดับ ๓ ระดับยุทธวิธี  ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร 
(Management Process) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการกระบวนการบริหารที่น ามาใช้ต้อง  
สอดคล้องกับโครงการ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารมีอยู่ ๒ แนว คือ 
 ๔.๑ วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle) แนวคิดนี้ มี
ความเชื่อว่า โครงการเป็นกิจกรรมชั่วคราวมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จะพัฒนาไปตามข้ันตอนต่าง ๆ มี
กระบวนการบริหารจะถูกก าหนดตามความเหมาะสมของงานและโครงการ อาจแตกต่างกันตาม  

                                                           

 ๒๗ Morris, P.W.G., & Hough, G.H. The anatomy of major projects, (London: John Wiley 
andSons, 1988) P.18. 



๒๗ 
 
แนวคิดของนักบริหารโครงการหรือผู้บริหารโครงการ เช่นขั้นริเริ่ม ขั้นเจริญเติบโต ขั้นสุกงอม จนถึง
ขั้นสลายตัวหรือปัดโครงการ๒๘  
 ๔.๒ วงจรการแก้ปัญหา (Problem-solving Process) เชื่อว่าวัตถุประสงค์ โครงการ
เกี่ยวข้องกับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จึงน ากระบวนการบริหารโครงการมาแก้ไข้ญหานั้นๆ  กระบวนการ
บริหารประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นจัดองค์การ ขั้นน าไปปฏิบัติและ ขั้นควบคุม การ
บริหารจัดการโครงการระดับ ๓ ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร (Management 
Process) จะเริ่มตั้งแต่การก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินงาน เพ่ือที่จะบรรลุ เป้าหมายแต่ละด้าน ประเภท
ของทรัพยากรส าหรับกิจกรรมต่างๆ ก าหนดความรับผิดชอบและ มอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน การ
เปลี่ยนแปลงกิจรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถท าได้ภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ในระดับกลยุ ทธ์ 
การบริหารงานอาจใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ก าหนดการของกิจกรรม (Activity Schedule)และแผนภูมิ
ความรับผิดชอบ โครงข่ายรายการของสิ่งอ านวย ความสะดวก (Detail Design of the Facility) เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับทีมงานโครงการในการ ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 การบริหารโครงการทั้ง ๓ ระดับช่วยให้โครงการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งใน
แนวนอนและแนวตั้ง การประสานในแนวตั้งจะเป็นการประสานที่กลุ่มทีมงานที่รับผิดชอบงาน  ในแต่
ละด้านท างานประสานและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนการประสานกันในแนวนอน การบริหารทั้ง ๓ 
ระดับ จะสร้างความสอดคล้องกัน เริ่มจากการบริหารระดับสูงจะก าหนดรูปแบบ การบริหารโครงการ
ให้สอดรับเข้ากับสภาพแวดล้อมโครงการ การบริหารระดับล่างเตรียมและ  ๕๖ จัดท าโครงการ 
เครื่ องมือและใช้ เทคนิ คต่ า งๆ ในการน า โครงการ ไปสู่ การปฏิบั ติ ให้ประสบผลส า เ ร็ จ 
การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านขอบเขต องค์การ คุณภาพ ต้นทุนและเวลา ซึ่งเป็น  
การจัดการผ่านโครงสร้างการบริหารทั้ง ๓ ระดับ เรียกการบริหารโครงการในลักษณะนี้ว่าแนวทาง 
โครงสราง (Structured approach) ซ่ึงแนวทางวิธีนี้ใช้เทคนิคการบริหารที่เรียกว่าวิธีสายทางวิกฤติ  
(Critical Path Method: CPM) หรือเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation 
and Review Technique: PERT) วิธีการก าหนดรายละเอียดราคา (Cost Specification: SPEC)และ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) มาช่วยกันด าเนินการใน            
การบริหารโครงการ  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าระดับของการบริหารโครงการ มี ๓ ระดับ คือ  
 ระดับ ๑ ระดับบูรณาการ (Integrative Level) หรือการบริหารพ้ืนฐาน เป็นการท า
หน้าที่ในการก าหนด วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานด้านเวลา ต้นทุนผลประโยชน์วิธีด าเนินการ 
ทรัพยากรและปัจจัย การบริหาร  

                                                           

 ๒๘ เรื่องเดียวกัน 



๒๘ 
 
 ระดับ ๒ ระดับกลยุทธ์ ระดับบริหาร(Strategic or Administrative Level) หรือ การ
บริหารระดับการบริหารพ้ืนฐาน (Fundamental Levels) เป็นการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ การ
ริเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการและ  
 ระดับ ๓ ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร (Management 
Process) เป็นการก าหนดกิจกรรมการด าเนินโครงการให้มี ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนสามารถปฏิบัติ
ได้จนบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
 ๒.๒.๕ ขั้นตอนการบริหารโครงการหรือวงจรชีวิตโครงการ  
 โครงการเกิดขึ้นจากปัญหาและโอกาสในการด าเนินงาน โครงการแต่ละโครงการทั้ง
โครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะด าเนินงานไปตามระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ การที่
โครงการมีระยะเวลาด าเนินการ แสดงว่าโครงการมีชีวิตหรือมีวงจรชีวิต (Project Life Cycle) ดังนั้น
วงจรชีวิตของโครงการจึงเป็นชุดของขั้นตอนการด าเนินโครงการโดยแต่ละขั้นตอนจะก าหนดงานที่
ต้องท าเมื่อไหร่ ใครเป็นคนท าอย่างไร สิ ่งที่ได้จากงานคืออะไร (Deliverables) การควบคุมและ
อนุมัติงานโครงการจะท าอย่างไร ผลผลิตของงานคืออะไร ส าหรับวงจรชีวิตโครงการนั้นได้มีนัก
บริหารโครงการได้พยายามอธิบายและได้ก าหนดวงจรชีวิตหรือขั้นตอนการบริหารของโครงการ  
แตกต่างกันตามลักษณะของงานและโครงการ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด๒๙ ซึ่งได้สรุปวงจรชีวิตโครงการ 
แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) ระยะที่ ๒ การน าโครงการ 
ไปปฏิบัติ (Implementation Phase)และระยะที่ ๓ การปัดโครงการ (Divestment Phase) วงจร
ชีวิต โครงการดังกล่าวดังภาพประกอบ ๔ ภาพ๓๐ 

                                                           

 ๒๙ สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์, บริหารโครงการ Project Management, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด ยูเคช่ัน, 
๒๕๔๔), หน้า ๓๔. 
 ๓๐ บรูช แอนดี, เคล็ดลับดีๆ วิธีการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร: เนช่ันบุ๊คส์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒. 



๒๙ 
 

 
 แผนภาพที่ ๒.๑ วงจรชีวิต โครงการ 
 ประกอบ ๔ วงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle)  
 ระยะที่ ๑ การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) เป็นช่วงแรกของการเริ่มด าเนิน โครงการ 
เป็นการยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นและต้องหาทางแก้ไขปัญหาการริเริ่มโครงการที่ดีเริ่มจาก  
 การมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสม ผู้บริหารโครงการต้องเรียนรู้และเข้าใจ ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับปปัญหาตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 
ข้อเท็จจริง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันน าไปสู่การก าหนดและจัดตั้ง 
โครงการ การก าหนดจัดตั้งโครงการ (Defining the Project) ผู้ริเริ่มโครงการต้องท าการศึกษา ความ
เป็นไปได้ขั้นต้น (Pre-feasibility & Feasibility) เพ่ือพิจารณารายละเอียดของโครงการ ในการ
ตัดสินใจว่าจะจัดท าโครงการหรือไม่ (Go or no go Decision) ซึ่งเป็นการก าหนดนิยามโครงการและ
ท าความเข้าใจกับบริบทของโครงการโดยปราศจากแนวความคิดส่วนตัวและต้องเข้าใจเป้าหมายที่ต้อง
ด าเนินการ นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของงานโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง
และก าหนดขอบเขตของงาน เพ่ือท าให้โครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (Scope of 
Work)และสร้างทางเลือก ประเมินทางเลือกและ เลือกแนวทางปฏิบัติให้เข้ากับโครงการ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายความส าเร็จเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผน๓๑ 

                                                           

 ๓๑ Marchewka, J.T., Information technology project management, (3th ed), (Asia: 
John Wiley And Sons, 2010), P.40. 



๓๐ 
 
  ส าหรับการวางแผนโครงการ (Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมการด าเนิน 
โครงการ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้า ในการเลือกทางเลือก เกี่ยวกับ กลยุทธ์ วิธีการด าเนินโครงการ  
ภารกิจหรือกิจกรรมจากการก าหนดและจัดตั้งโครงการ การวางแผนบริหารโครงการต้องมีความสม
บูรณ  ใน ๓ มติ คือ คุณภาพ เวลาและต้นทุน เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและส่งเสริมการ
ประสานงานในองค์การ ลดความซ้ าซ่อนของงาน สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุม  เพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์น าไปสู่การเขียน โครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถสื่อสารแนวทางใน
การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ตรงกันระหว่างทีมงานบริหารโครงการและผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ๓๒ 
 จึงสรุปได้ว่าการริเริ่มโครงการ เป็นขั้นตอนแรกของการบริหารโครงการที่มีความ จ าเป็น
อย่างที่ผู้บริหารโครงการต้องเข้าใจและรู้ถึงข้อมูลสารสนเทศของโครงการ มีวิธีการก าหนด  จัดตั้ง
โครงการอย่างเหมาะสม วางแผนโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และออกแบบ  ลักษณะ
โครงการหรือเขียนเอกสารโครงการให้รัดกุม มีรายละเอียดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าโครงการสู่การปฏิบัติต้อไป  
 ระยะที่ ๒ การน าโครงการสู่การปฏิบัติ ( Implementation Phase) เป็นการน างาน 
กิจกรรม ต่างๆของโครงการที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการมาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งผู้บริหารโครงการ ต้อง
บริหารระบบและจุดเชื่อมโยงพลวัต (Dynamic Project Interfaces) ๓ ประเภท คือ จุดเชื่อมโยงคน 
(People Interfaces) จุดเชื่อมโยงองค์การ (Organization Interfaces ) จุดเชื่อมโยงระบบ (System 
Interfaces) เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนของการด าเนินการ          
แก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การระบุจุด ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ ตลอดจนชี้น า จูงใจ ติดต่อการสื่อสารเพ่ือให้งาน สามารถด าเนินไปได้โดยผู้บริหารโครงการ
ต้องมีภาวะผู้น า ใช้การมีส่วนร่วมในการบริหารและมี ทักษะในการประสานงาน การมอบหมายงาน
และความรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมของ ทีมงานให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน จากที่กล่าว
มาข้างต้น๓๓  
 จึงสรุปได้ว่าการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด ผลส าเร็จ ผู้บริหารโครงการต้อง
ค านึงถึง ภาวะผู้น า(Leadership)ของผู้บริหารโครงการ พฤติกรรม ของทีมงานหรือผู้ร่วมงาน (Behavior 
of Human) การจัดองค์การโครงการ (Project Organization) การจัดการงบประมาณ (Budget 
Management) การมอบหมายงานหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility Assignment Matrices) 
                                                           

 ๓๒ วิสูตร จิระด าเกิง, การบริหารโครงการสําหรับผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: วรรณกวี, 
๒๕๕๒), หน้า ๖๖. 
 ๓๓ เกรซ, ดัฟฟี่ แมรี่, ทักษะการบริหารโครงการ (แปลจาก Managing Projects โดย ปฏิพลต้ังจักรวรา
นนท,์ (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๘๓. 



๓๑ 
 
การติดต่อสื่อสาร (Communication) การใช้การมี ส่วนร่วม (Participation) การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) การจูงใจ(Motivation)และ การติดตามดูแลโครงการและควบคุมโครงการ 
(Project Monitoring and Project Control Process)   
 ระยะที่  ๓ การปิดโครงการ (Divestment Phase) เป็นขั้นตอนการติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กับทีมงาน ทบทวนผลลัพธ์ของงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ขั้นยุติโครงการและเริ่มต้นใหม่ (Turn-over and Start-up) โครงการเมื่อได้ด าเนินการไปแล้ว 
ตามท่ีออกแบบไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ถือว่าโครงการสิ้นสุด เมื่อโครงการสิ้นสุดจะต้อง มี
การวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับสภาพโครงการเพ่ือรักษากิจกรรมโครงการ นั้น ๆ  
ให้สามารถให้ผลผลิต คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของสถานศึกษาหรือการให้บริการต่อไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 นอกจากนี้ เกรซ ดัฟฟ่ีแมรี่ ได้ชี้ให้เห็นว่าการปิดโครงการ เป็นการประเมิน  หลังสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือย่อนกลับไปเรียนรู้โครงการได้เรียนรู้อะไรไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่จะเกิดขึ้ นใหม่ใน
ระยะเวลาต่อไป แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนา สายคณิต ที่กล่าวว่าก่อนที่จะปิด
โครงการต้องมีกระบวนการตรวจสอบหรือก าหนดจุดตรวจสอบที่ชัดเจนใน ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑) การตรวจสอบระหว่างด าเนินการ ( In-process Project Audits) เพ่ือตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าของโครงการและตรวจดูว่าสิ่งใดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่ก าหนดไว้โดย จัดท า
เป็นรายงาน ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้งานเดินต่อไป หรือบางครั้ง  อาจมี
ค าแนะน าควรยุติโครงการหรือควรด าเนินโครงการต่อไปได้  
 ๒) การตรวจสอบหลังปิดโครงการ (Post-project Audits) เป็นการประเมินที่ ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ หลายประเด็นที่ส าคัญ เช่นผลงานของโครงการเป็นประโยชน์ต่อผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสีย
หรือไม่ โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ
องค์การหรือไม่ระบบการจัดอันดับโครงการสะท้อนความส าคัญของโครงการต่อ อนาคตองค์การหรือไม่มี
การระบุและประเมินความเสี่ยงหรือไม่มีการใช้แผนส ารองหรือไม่แผนนั้นเป็นจริงหรือไม่มีการปฏิบัติการ
ใดผิดพลาดบ้างการปฏิบัติการใดส าเร็จบ้างมีการจัดคน ที่เหมาะสมและมีความสามารถท างานกับ
โครงการนี้หรือไม่ที่ส าคัญหลังตรวจสอบต้องระบุได้ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในครั้งต่อไป เพ่ือ
เป็นองค์ความรู้ในการบริหารโครงการอ่ืนๆ ต่อไป ๓๔ 
 กล่าวโดยสรุป การปิดโครงการ (Divestment Phase) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ วงจร
ชีวิตโครงการ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญประกอบด้วยการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการและ  ตรวจสอบ

                                                           

 ๓๔  Kloppenborg, T.J. Project Management: contemporary Approach, (Canada: LEAP 
Publishing Services, Inc. 2009), P. 74. 



๓๒ 
 
เพ่ือยุติโครงการ เพ่ือค้นหาข้อมูล ข้อค้นพบ น าข้อมูลที่ได้ย้อนกลับไปเป็นบทเรียนในการ  เรียนรู้การ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป  
 ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุป วงจรชีวิตโครงการหรือขั้นตอนการบริหารโครงการตาม แนวคิด
ของผู้วิจัย จึงแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ระยะที่  ๑ การริ เริ่มโครงการ ( Initiative Phase) 
ประกอบด้วยประเด็น ๔ ประเด็น คือ   
 ๑) ระบบข้อมูลสารสนเทศโครงการ  
 ๒) การก าหนดจัดตั้ง โครงการ  
 ๓) การวางแผนโครงการและ  
 ๔) ลักษณะโครงการ  
 ระยะที่ ๒ การน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ประกอบด้วย ๑๐ ประเด็น คือ 
 ๑) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ๒) พฤติกรรมของผู้ร่วมงาน  
 ๓) การจัดโครงสร้างองค์กร  
 ๔) การจัดการงบประมาณ  
 ๕) การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ  
 ๖) การติดต่อสื่อสาร  
 ๗) การใช้การมีส่วนร่วม  
 ๘) การจัดการความเสี่ยง 
  ๙) การจูงใจและ  
 ๑๐) การก ากับควบคุมโครงการ  
 ระยะที่ ๓ การปิดโครงการ (Divestment Phase) ประกอบด้วยประเด็น ๒ ประเด็น คือ  
 ๑) การประเมินผล โครงการและ 
 ๒) การตรวจสอบยุติโครงการ หรือปิดโครงการจากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าไปเป็น 
ประเด็นหัวข้อเพ่ือน าไปเป็นกรอบในการศึกษาตัวแปรที่ส าคัญในการบริหารโครงการเพ่ือสู่ความเป็น  
เลิศของสถานศึกษาในล าดับถัดไป  
 

๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน  

 ๒.๓.๑  ที่มาของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 ค าว่า “ไทยนิยม” ดูจะเป็นค าที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ตั้งแต่ต้นปีหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาสังคมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับค าว่า “ประชารัฐ” ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่ง
ส านักนายกฯแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและมีแผนปูพรมลงพ้ืนที่หากมองว่านี่คืออีก



๓๓ 
 
หนึ่งความพยายามในการสร้างผลงานเรียกความนิยมในช่วงปลายเทอมรัฐบาลดูจะไม่ผิดนัก          
แล้ว “ไทยนิยม” ที่รัฐบาลผลิตขึ้นมาเป็นแบรนด์รอบใหม่นี้ คืออะไรกันแน่ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” 
เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย งานตามภารกิจและงานเชิง
พ้ืนที่ เป้าหมายส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นภาระของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปและปัญหาในเชิงพ้ืนที่ที่ต้องแก้ไข โดยเป็นการต่อยอดขยายผลจาก
“แนวคิประชารัฐ”และการมีส่วนร่วมเกิดเป็น 3 ประสาน “ราษฎร์ รัฐและเอกชน”เพ่ือแก้ไขปัญหา
และสร้างการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่อย่างยั่งยืน๓๕ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ของหมู่บ้าน หรือการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยเมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวและให้จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไปให้แก่ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐..บาท โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการมีหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน ด าเนิน
โครงการ จ านวน ๘๕,๓๙๓ โครงการ มีการเบิกจ่าย งบประมาณท้ังสิ้น ๑๔,๘๘๘.๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๙๑ ของวงเงินโครงการที่ได้ รับอนุมัติ (๑๔,๙o๑.๘ ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 รัฐบาลได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ ผ่านกลไก
หมู่บ้าน ด้วยการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เน้นการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน๓๖ โดยการพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและแนวทาง
ประชารัฐ รัฐบาล สนับสนุนงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน เพ่ือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ผ่านกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน 
๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน วงเงินรวม ๑๘,๖๖๓ .๗๕ ล้านบาท ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการหมู่บ้าน 

                                                           

 ๓๕ โยธาไทย, คู่มือ“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.yotathai.com/yotanews/community-200k, [๑๑ เมษายน ๒๕๖๑]. 
 ๓๖ สยามรัฐ, ผ่าโจทย์หลัก “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ประโยชน์เพ่ือใคร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://siamrath.co.th/n/43440, [๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
 



๓๔ 
 
จ านวน ๗๔,๖๕๕..หมู่บ้าน ด าเนินโครงการ จ านวน ๘๒,๓๓๕..โครงการ มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๘.๗ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (๑๘,๖๖๓.๗๕ ล้านบาท) จากผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙และ ๒๕๖๐ ซึ่งท าให้ ประชาชนได้เกิดการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งเกิดเป็นความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่บ้าน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยและที่ส าคัญประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการ
พัฒนา อย่างยั่งยืน  
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน  ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รักษาทิศทาง ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง  ให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เรื่องที่ ๓ ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ๘๒,๓๗๑ แห่ง เป็นเงิน 
๑๖,๔๗๔.๒ ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการและ
เสนอโครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๒.๓.๒  ความหมายของโครงการไทยนิยมยั่งยืน     
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมายถึง สิ่งที่มีการต่อยอดมาจากแนวคิดของ "โครงการประชา
รัฐ" ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศ พร้อมกับให้
ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้ จึงมีการตั้งกลุ่มคณะท างานขึ้นมาใหม่ในชื่อ "คณะกรรมการขับเคลื่อน      การ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เพ่ือเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ
ประชาชนภายในประเทศ ด้วยการลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่จริงๆ ว่าต้องการ
อะไร แล้วน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน๓๗ 
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมายถึง สิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ"  
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจสังคม 
                                                           

 ๓๗ โพสต์ทูเดย์, ถอดรหัส ไทยนิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/soci 
al/local/540520, [๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑].  
 



๓๕ 
 
รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศ พร้อมกับให้
ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมายถึงการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวงทั้งงาน
ระดับนโยบายงานตามภารกิจและงานเชิงพ้ืนที่เป้าหมายส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นภาระ
ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปและปัญหาในเชิงพ้ืนที่โดยเป็นการต่อยอด
ขยายผลจาก แนวคิดประชารัฐและการมีส่วนร่วมเกิดเป็น ๓ ประสาน “ราษฎร์ รัฐและเอกชน” เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 ๒.๓.๓  ความสําคัญของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 เป็นการแผนงานโครงการและงบประมาณลงไปขับเคลื่อน ซึ่งมีลักษณะต่างคนต่างท า 
ขาดการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนและกลายเป็นภาระให้กับประชาชน เช่น กรณีการ
ก่อสร้างถนน แต่ชาวบ้านไม่อยากให้สร้างหรือไม่รู้เรื่องมาก่อน หรือ กรณีการวางแผนการท างานที่ไม่
พร้อมกันระหว่างกรมชลประทานกับกรมทางหลวงและอ่ืนๆ จากที่มาและปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยมยั่งยืน” เพ่ือบูรณาการงานของรัฐบาลและทุก
กระทรวง ซึ่งค าว่า “ไทยนิยม” นั้น ไม่ใช่การสร้างกระแส “ชาตินิยม” แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยโดยไม่ทิ้งหลักสากลและไทยนิยมก็ไม่ใช่ประชานิยมแต่อย่างใด 
 นอกจากนี้  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกลไกส าคัญ ๔ ระดับ ท าหน้าที่บูรณาการ             
การขับเคลื่อนและติดตามงานส าคัญลงในพ้ืนที่เป้าหมาย ๘๓,๑๕๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย             
๑) ระดับชาติ ๒) ระดับจังหวัด ๓) ระดับอ าเภอและ๔) ระดับต าบล ซึ่งทั้งหมดคือทีมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ถือเป็นแกนหลักที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง  ท าหน้าที่ทั้งการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการสร้างความร่วมมือกับกลไกของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม 
 ๒.๓.๔  จุดมุ่งหมายของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรียกได้ว่า
ครอบคลุมทั่วประเทศกันเลย เพราะคณะท างานจะลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด    
ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๘๗๘ อ าเภอ ๗,๔๖๓ ต าบล/เทศบาล ๘๑,๐๘๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนใน



๓๖ 
 
กรุงเทพฯก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ครบทั้ง ๕๐ เขตเช่นเดียวกัน เพ่ือรับฟังปัญหาของแต่ละชุมชน 
แล้วน ามาพัฒนาได้ตรงความต้องการจริงๆ๓๘ 
 ๒.๓.๕ การดําเนินของโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 การด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงแรก รับฟังความคิดเห็น เริ่มลงพ้ืนที่ไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑และจะทยอยรับฟังความคิดเห็นให้ครบทั่วประเทศจนถึงวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเน้นลงพื้นที่เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเป็นรายครัวเรือนรายบุคคล ช่วงที่
สอง สร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม จนถึง ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยจะเป็นการลงพ้ืนที่ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน จากการเปิดรับฟัง
เสียงสะท้อนของคนในชุมชน แล้วก าหนดเป็นความตกลงของการอยู่ร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ช่วงสุดท้ายสร้างการรับรู้และปรับความคิด เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การปรับ
ความคิดของประชาชนในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง เพ่ือเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมกัน โดยระหว่างวันที่ ๑๑-
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จะเป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิดตามวิถีไทย วิถีพอเพียงและระหว่างวันที่ 
๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการร่วมแก้ปัญหา รู้เท่าทันยาเสพติด 
 กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานรัฐบาลทุ่มทั้งงบประมาณและบุคลากรแบบปูพรม         
ทั่วประเทศ โดยอาศัยกลไกระบบราชการเป็นแม่งานหลัก ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ ขณะที่แกนน าส าคัญในการขับเคลื่อนจะเป็นทีมระดับต าบลที่เรียกว่า “ทีมขับเคลื่อน        
การพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของรัฐบาล    
ในพ้ืนที่ภายใต้สโลแกน “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ในพ้ืนที่หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน จิตและอาสาในพ้ืนที่ ซึ่งมีความรู้ความ
เข้าใจในพ้ืนที่เป็นอย่างดีจ านวน ๗๑๒ คน จ านวน ๗,๖๖๓ ทีม ลงไปในพ้ืนที่เป้าหมายทั่วประเทศ
จ านวน ๘๓,๑๕๑ หมู่บ้าน หรือชุมชนใน ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอและกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตาม 
สามารถแยกได้เป็น ๓ระดับ ดังนี้ ๑. ขับเคลื่อนในระดับต าบล ๗,๒๕๕ ต าบล ๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน       
๒.ขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ชุมชนเมือง ๒๐๘ ชุมชน ๖,๐๕๒ ชุมชนและ ๓. ขับเคลื่อนในระดับชุมชน 
กทม. ๒๐๐ ทีมชุมชน ๒,๐๖๗ ชุมชน๓๙  
 นอกจากนี้ จะเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจถึงการทางานของรัฐบาลและส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน 
ชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
                                                           

 ๓๘ กระปุกดอทคอม, เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์ , 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view189009.html,  [๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑] 
 ๓๙ รัฐบาลไทย, ข่าวทําเนียบรัฐบาล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thaigov.go.th/news/ 
contents/details/๙๙๗๑, [๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 



๓๗ 
 
นอกจากนี้ จะเป็นการลงพื้นที่เพ่ือท าความเข้าใจถึงการทางานของรัฐบาลและส่งเสริมให้ประชาชน ได้
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน       
เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่นอกจากนี้      
จะเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจถึงการทางานของรัฐบาลและส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือจัดท า
แผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่ีน้องประชาชนทุกคนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตต่อไป  
 ในการด าเนินการกระทรวงมหาดไทยนับเป็นเจ้าภาพหลักในการระดมวิทยากรมาให้
ข้อมูลแก่ประชาชนอาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปลัดจังหวัด 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนายอ าเภอ ทุกอ าเภอ    
และวิทยากรที่ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนงานดีเดย์       
ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์นี้ ส าหรับการเตรียมการลงพื้นที่ของวิทยากรดังนี้ ศึกษาคู่มือให้เกิดความเข้าใจ   
และทดลองพูดคุยตั้งค าถาม ศึกษาข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่จะจัดเวทีและจ านวนครัวเรือนเป้าหมาย
ที่จะเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๗๐% ของคนในหมู่บ้านส าหรับการจัดเวทีเน้นการระดม ๔๐      
 ความคิดเห็นและแบ่งกลุ่ม โดยเน้นความเชื่อมโยงข้อมูลของสัญญาประชาคมกับกรอบ
การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ๙ ข้อ เพ่ือสร้างการรับรู้ส าหรับแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเวทีไทยนิยม
ยั่งยืนจ านวน ๔ ครั้ง มีดังนี้ ครั้งที่ ๑ เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพ่ือเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบ 
ความทุกข์ยากและปัญหารวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชนครั้งที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ
หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ ๓ ปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริงและครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ปรับความคิด 
เพ่ือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาส าหรับงบประมาณโครงการดังกล่าว มีการจัดท างบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๑ รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล แบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก 
ได้แก่ ๑. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน ๓.๕ หมื่นล้านบาท ๒. พัฒนาเชิงพ้ืนที่ชุมชนการท่องเที่ยว

                                                           

 ๔๐ เรื่องเดียวกัน  



๓๘ 
 
กองทุนหมู่บ้านจ านวน ๓.๔๕ หมื่นล้านบาทและ ๓. การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
จ านวน ๓ หมื่นล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๙.๙๕ หมื่นล้านบาท๔๑ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขับเคลื่อนในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งมกีระทรวง 
 มหาดไทยในฐานะเลขาธิการ คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน ประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ขอรายงานผลความคืบหน้า ดังนี้  
 ๑) ทีมขับเคลื่อนระดับต าบล ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
ไปแล้ว ๓ ครั้ง ครบทุกหมู่บ้านชุมชน จ านวน ๘.๒ หมื่นแห่ง มีประชาชนเข้าร่วม ๘.๘ ล้านคน  
 ๒) การจัดการแผนงาน ได้เชิญภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคการศึกษา เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามโครงการต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส  
 ๓) ด าเนินโครงการจ้างนักศึกษา เพ่ือช่วยในด้านการปฏิบัติงานและส่งเสริมตาม
โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งทุกอ าเภอได้จ้างนักศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น ๕.๗ พันอัตรา เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับนักศึกษาและส่งเสริมประสบการณ์ในการท างานร่วมกับราชการ 
 ๔) ขณะนี้ทีมขับเคลื่อน ระดับต าบลอยู่ระหว่างการ ลงพ้ืนที่ครั้งที่ ๔ ซึ่งได้ลงพ้ืนที่ไป
แล้ว ๔.๑ หมื่น แห่ง มีประชาชนเข้าร่วมในการประชาคมแล้วกว่า จ านวน ๓.๙ ล้านคน ซึ่งมี
ความก้าวหน้าตามโครงการพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๐๐,๓๕๘.๑ ล้านบาทมีดังนี้  
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน ๒.๑หมื่นล้านบาท 
ได้แก ่
 โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ด าเนินการ 
โดยกระทรวงการคลัง มีกลุ่มเป้าหมายของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๑.๔ ล้านคน ขณะนี้มีทีมดูแล
สวัสดิการแห่งรัฐ AO ได้สัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแล้วจ านวน ๘.๒ ล้านราย จาก
เป้าหมาย ๘.๖ ล้านราย มีผู้ประสงค์พัฒนาตนเอง ๔.๑ ล้านคน คือ ๓ ล าดับแรกคือ ๑ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มท างานมีนายจ้าง กลุ่มท างานอิสระและผู้ไม่ประสงค์จะพัฒนาจ านวน ๓ จุด ๑ ล้านคนได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนและกลุ่มวัยท างานและอยู่รอลงระบบ ๑ ล้านคน โดย
จะประสานหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือ ด าเนินการพัฒนาเป็นรายบุคคล ภายในเดือนมิถุนายนและจะ
พัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้ยังเปิดให้กลุ่ม ผู้พิการผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติด
เตียงหรือผู้ไม่สามารถเดินทางมา ลงทะเบียนได้ ในปี ๒๕๖๑ ลงทะเบียนเพ่ิมเติมได้ภายใน ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูป โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร วงเงิน ๒.๔ หมื่น

                                                           

 ๔๑  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์, ถอดรหัส ไทยนิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.postto 
day.com/55405202, [๑๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 



๓๙ 
 
ล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดเมนูทางเลือกจ านวน ๒๐ โครงการ ใน ๔ 
ด้านดังนี้๔๒  
 ๑)โครงการด้านการบริหารจัดการน้ า  
  ๒)โครงการด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน  
  ๓)โครงการด้านการปศุสัตว์ 
 ๔)โครงการด้านผลผลิตทางการเกษตร 
 ซึ่งได้ส่งมอบให้กับ หน่วยงานในพ้ืนที่ที่รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการตาม ลักษณะดังนี้ 
 ๑) โครงการที่ด าเนินการ เป็นกลุ่มหรือ สหกรณ์มี เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและมีความ
พร้อมของกลุ่มล่วงหน้า ขณะนี้ได้ประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในระหว่างลงนามใน สัญญาจ้าง   
 ๒) โครงการที่หน่วยงานลงไป ด าเนินการร่วมกับเกษตรกร ในพ้ืนที่ ได้ก าหนดพ้ืนที่ใน
โครงการเรียบร้อยแล้ว  
 ๓) โครงการที่ลงนามกับเกษตรกรเป็นรายบุคคลมีการจัดสรรเป้าหมายเป็นรายจังหวัด
ขณะนี้อยู่ในระหว่างรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการซึ่งทุกโครงการจึงด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน จ านวนวงเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากในพ้ืนที่ ตามโครงการไทย
นิยมยั่งยืน หมู่บ้านชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยการปกครองกระทรวงมหาดไทย จากการท า
ประชาคม มีหมู่บ้านเสนอ โครงการทั้งสิ้น ๘.๑ หมู่บ้านชุมชน ๙๐,๒๙๒ โครงการ อยู่ในระหว่างเสนอ
โครงการจ านวน ๑๑๑๙ หมู่บ้านชุมชนและไม่ขอรับงบประมาณ ๓๒๗ หมู่บ้านชุมชน ในขณะนี้
คณะอนุกรรมการ บริหารในระดับอ าเภอ แบบบูรณาการและคณะกรรมการ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ
โครงการแล้วทั้งสิ้น ๖.๗๑ หมื่นหมู่บ้านชุมชน จ านวน ๗๗,๘๕๖โครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบแผนแล้ว ๒๑,๕๔๘ หมู่บ้านชุมชน๒๔๑๗๔โครงการและเสนอส านักงบประมาณ ให้พิจารณา
ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้จะโอนเงินลงทุน หมู่บ้านชุมชนภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งหมู่บ้าน
ชุมชนต้อง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑๔๓ 
 
 
 

                                                           

 ๔๒ ท าเนียบ รัฐบาล, การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=v5bQGt77m70, [๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 
 ๔๓ เรื่องเดียวกัน  



๔๐ 
 
 ส าหรับแผนงานในโครงการที่ได้เสนอขอรับงบประมาณ ซึ่งได้มีการแบ่งออกไว้เป็น      
๓ ประเภท ประกอบด้วย 
 ๑) โครงการประเภทสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยตรง ๓ ล าดับ ล าดับแรกได้แก่ ลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร ๒๓๗๕ โครงการ การปรับปรุงแต่งภูมิทัศน์ท่องเที่ยว ๔๕๔ โครงการและลงสี 
๑๒ โครงการ  
 ๒) โครงการประเภทสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยอ้อม ล าดับแรกได้แก่ พืชผลทาง
การเกษตร ๑๗๗๐ โครงการ ขุดลอกสระห้วยหนองคลองบึง ๑๔๗๒ โครงการและลานอเนกประสงค์ 
สาธารณประโยชน์ จ านวน ๑๓๑๒ โครงการ โครงการประเภทส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓ ล าดับแรกได้แก่ 
ถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน ๘๘๕๗ โครงการ ศาลากลางบ้าน ศาลาประชาคมอาคารอเนกประสงค์ 
จ านวน ๕,๑๓๒ โครงการและปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จ านวน ๓,๗๗๙ โครงการ 
 ซึ่งทุกโครงการมาจากความต้องการของ ประชาชนจาก การท าประชาคมอย่างแท้จริง 
โครงการท่องเที่ยว OTOP นววิถี วงเงิน ๙.๓ พันล้านบาท ด าเนินการแล้ว ๓๗๗๓ หมู่บ้านชุมชน ทั้ง 
๗๖ จังหวัด ตามกรอบกระบวนการ ๕ ด้านได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยว แต่ละท้องถิ่นและการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ Kick Off โครงการไปแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นอกจากนี้ยังมีโครงการ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอีก ๔ โครงการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทาง
ประชารัฐ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุน
เงินทุนการ ประกอบอาชีพผ่าน กองทุนหมู่บ้าน  ๖๕,๗๗๐ กองทุน กองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ได้ออกระเบียบบริหาร กองทุนแล้วและออกระเบียบการประชุม เปิดปฏิบัติการ ไปแล้วเมื่อวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนโครงการในช่วง มิถุนายนถึงกันยายน ๒๕๖๑ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 
 ๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยเหลือเรื่องที่เป็นประโยชน์สําหรับประชาชน 
 สาธารณประโยชน์ในการพัฒนามี ๒ ด้านหลักๆ คือด้านเศรษฐกิจ ในการดูแลปัญหา
ปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์ จะอยู่ในแผนการด าเนินงาน ๑๐ เรื่อง ดังนี้๔๔ 
 ๑) แผนการดําเนินงานความสามัคคี 
 การสร้างความสามัคคีปรองดองของทุกฝ่าย โดยจัดให้ท าสัญญาประชาคม รัฐบาลมี
นโยบายสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชน คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) ได้ส ารวจความ
คิดเห็นของผู้แทนพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองและหน่วยงานองค์กรทุกสาขาอาชีพทั่วน าความเห็นที่
สอดคล้องต้องกันมาจัดท าเป็น สัญญาประชาคม เพ่ือสร้างความสามัคคีและปรองดอง แล้วให้
กระทรวงมหาดไทย กองอ าการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบสาระส าคัญของสัญญาประชาคมสอดแทรกในการจัดกิจกรรม
ขยายผลการนอบน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้
ประชาชนทุกภาคส่วนในทุกหมู่บ้านรับรู้เข้าใจสาระส าคัญและประโยชน์ของสัญญาประชาคม อย่าง
ชัดเจนอันจะน าไปสู่การยอมรับยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง             
ในชีวิตประจ าวันด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขในทุกพ้ืนที่๔๕  
 ๒) แผนการดําเนินงานคนไทยไม่ทิ้งกัน  
 โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ให้ผู้ถือบัตรมีชีวิตที่ดีขึ้นพ่ึงพาตนเองได้
กระทรวงการคลังเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม) พิจารณามาตรการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย 
ระยะที่ ๒ เพ่ือเป็นของขวัญปีส าหรับผู้มีรายได้น้อย โดยแนวทางหลัก คือ การช่วยเหลือผู้มีความ
ยากจนมาลงทะเบียน เพ่ือรับสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี   
ที่มีจ านวน ๕.๓ ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือรับสวัสดิการแห่งรัฐที่มีท้ังสิ้น ๑๑.๔ ล้าน
คน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดท าแผนชีวิตให้มีการเติบโตต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและสร้าง
โอกาสใน ๔ แนวทาง คือมีงานท า มีการศึกษาที่ดี มีที่อยู่อาศัยและได้รับการอบรมที่เหมาะสม       
กับศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งได้เป็นจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง รวมถึงออกไปท างาน
ต่างประเทศได้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวองได้ หรือหากไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก็
สามาจ่ายค่าที่อยู่อาศัยได้  
                                                           

 ๔๔ ข่าวสด, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยจากระดับชาติสู่ระดับพ้ืนที่, 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_11011342, [27 เมษายน ๒๕๖๑].  
 ๔๕ กระทรวงมหาดไทย, คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน, ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๑, หน้า ๑.  

https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_1011342


๔๒ 
 
  ๓) แผนการดําเนินงานชุมชนอยู่ดีมีสุข  
 เป็นการพัฒนาความเป็นอยู่และอาชีพในชุมชนให้ดีขึ้น การให้หมู่บ้านชุมชนใช้แผน
หมู่บ้านชุมชน เพ่ือใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน โดยสามารถจัดล าดับความส าคัญรองรับแผนงาน
โครงการจากงบประมาณของรัฐหรือหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุดและสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน โดยมีชุดปฏิบัติการต าบลลงพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
จัดท าแผนและร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเรื่องการจัดการแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๔) แผนการดําเนินงานวิถีไทยวิถีพอเพียง  
 สร้างความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างวินัยการออม การด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยตนเองต้องผ่านกระบวนการส าคัญ คือ ๑) สร้างความรู้ประสบการจริง 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ๒) ทบทวน
สะท้อนความคิด เพ่ือการวิเคราะห์ตนเองสตามหลักเศรฐกิจพอเพียง ๓) สร้างข้อมูลสรุปองค์ความรู้
สังเคราะห์ความรู้ก าหนดกรอบก าหนดกรอบชีวิตเพ่ือปรับเปรียนกรอบความคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ๓ หวง ๒ เงื่อนไขและหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่ ๙ วางแผน เพ่ือน าความรนู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ๕) แผนการดําเนินงานรู้สิทธิ รู้หน้าที่  
 การสร้างวินัยหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี การท าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองและเข้าในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี การเคารพกฎหมาย เพ่ือใช้
ในชีวิตประนจ าวันของตนเองได้ โดยการจัดเวทีประชาคม รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) รู้สิทธิเสรีภาพ      
๒) รู้หน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมาย ๓) การเป็นพลเมืองดี๔๖ 

  ๖) แผนการดําเนินงานรู้กลไกการบริหารราชการ  
  การให้ความรู้และเข้าใจการบริหารงานราชการในระดับต่างๆ การสร้างความเข้าใจและ

ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ส่วนกลางกระทรวงกรม ส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอ าเภอ ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ประชาชนต้องให้ความสนใจและ
ความส าคัญในการเลือกตัวแทนหรือนักเมืองเข้ามาบริหารงบประมาณโดยจะต้องเลือกคนดีมีคุณธรรม
และมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บ้านเมืองมีความสุข มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
 

                                                           

 ๔๖ เรื่องเดียวกัน 



๔๓ 
 
 ๗) แผนการดําเนินงานรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  
 การรณรงค์เกลียดการโกงเสริมคุณธรรมปราบปรามการทุจริต การสร้างการรับรู้ใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักการของประชาธิปไตย ๕ หลักได้แก่ ๑) มีเหตุผล ๒)มีความเสมอภาค ๓) มีสิทธิเสรีภาพภายใต้
กรอบของกฎหมาย ๔) ต้องยึดเสียงข้างมาก ๕) ภารดรภาพและรู้ประชาธิปไตยไทยนิยม คือนิยม
ความดีงาม ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติและลูกหลานในอนาคตประชาชนคนไทยยังมี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยไม่เพียงพอ ท าให้ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยให้เสริมสร้างคุณลักษณะของประชาชนคนไทยให้มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ คือ พอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ๔๗ 
 ๘) แผนการดําเนินงานรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
 การพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตหมูบ้านให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง กระทรวง
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการ 
เน๊ตประชารัฐ ซึ่งเป็นการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน๊ตความเร็วสูงผ่านสื่ อสัญญาณใยแก้วน าแสง ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่บ้านทั่วประเทศ เสร็จสิ้นแล้วในปี ๒๕๖๐และจัดให้มีจุดให้บริการอินเตอร์เนตไร้
สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งจุดการด าเนินการดังกล่าวจะสร้าง
ประโยชน์ด้านความรู้และการรับข้อมูลข่าวสารการให้บริการภาครัฐด้านต่างๆและยังช่วยเพิ่มศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มี ก .ศ.น. ต าบล เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับต าบลแขวง โดย 
ก.ศ.น.ต าบลที่เป็นคนในชุมชน รวมทั้งอาสาสมัคร กศน. ต าบลให้การส่งเสริมสนับสนุน กศน. ต าบล 
โดยที่กิจกรรมหลักประการหนึ่งของ กศน. ต าบล คือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ( Information 
Center) มีขอบข่ายภารกิจประกอบด้วย ๑)พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศระดับชุมชน 
 ๒)จัดท าแผนคุณภาพ กศน. ต าบลและ ๓) เสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของชุมชนให้
ถูกต้องและทันสมัย  
 ๙) แผนการดําเนินงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 การเปิดพ้ืนที่ให้สร้างสรรค์ ๘,๗๘๑แห่งทั่วประเทศ เพ่ือลดปัญหายาเสพติดประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ๒๕๐๐ – ๒๕๐๖ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงาน

                                                           

 ๔๗ กรุงเทพธุรกิจ, ย้ํา! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806813, [๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 



๔๔ 
 
ภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่ภาระกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและน าผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นรูปประธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณา
การการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพ้ืนที่ตามสภาพปัญหาที่มีบริบทที่แตกต่างกัน กระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชนตาม
แผนประชารัฐ โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจ าจังหวัด  (ศอ.ปส.จ) ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศอ.ปส.อ) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศอ.ปส.อปท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเป้าหมายลด
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน๔๘ 
 ๑๐) แผนการดําเนินงานงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 ส าหรับเม็ดเงินที่จะกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมด จากโครงการที่ด าเนินการคาดว่า
จะสูงถึง ๙.๙๕หมื่นล้านบาท มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จ านวน ๓.๕ หมื่นล้านบาทการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชน การท่องเที่ยวและกองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๓.๔๕ หมื่นล้านบาทและการปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรจ านวน ๓ หมื่นล้านบาท  
 ๒. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
 คนที่จะได้ประโยชน์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน๔๙ เรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วประเทศกัน
เลย เพราะคณะท างานจะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๘๗๘ 
อ าเภอ ๗,๔๖๓ ต าบล/เทศบาล ๘๑,๐๘๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนในกรุงเทพฯ ๒.๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
 ๑.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะแบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๓ ช่วง คือ 
 ๑) รับฟังความคิดเห็น เริ่มลงพ้ืนที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑และจะ
ทยอยรับฟังความคิดเห็นให้ครบทั่วประเทศ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเน้นลงพ้ืนที่ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเป็นรายครัวเรือน รายบุคคล 
 ๒) สร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม จนถึง 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจะเป็นการลงพ้ืนที่ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน จาก
การเปิดรับฟังเสียงสะท้อนของคนในชุมชน แล้วก าหนดเป็นความตกลงของการอยู่ร่วมกัน เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 
 ๓) สร้างการรับรู้ปรับความคิด เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นการปรับความคิด
ของประชาชนในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง เพ่ือเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมกัน โดยระหว่างวันที่ ๑๑-๓๐ 
                                                           

 ๔๘ เรื่องเดียวกัน  
 ๔๙ นายขจิต ชัชวานิชย์, แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยังยืนใน
ระดับพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา:  wttp://www.bangkok. go.th/upload/ user/
๐๐๐๐๐๑๓๐/planing/TNY-meeting๒, [๑๖ มกราคม ๒๕๖๑]. 



๔๕ 
 
เมษายน ๒๕๖๑ จะเป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิดตามวิถีไทย วิถีพอเพียงและระหว่างวันที่ 1-
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการร่วมแก้ปัญหา รู้เท่าทันยาเสพติด 
 ๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่างจากงานที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการ 
 แม้ว่าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะคล้ายกับสิ่งที่หลายๆ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการกัน
เป็นประจ าอยู่แล้ว ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งที่ต่างจาก
โครงการทั่วไป คือ แนวทางด าเนินงานที่เน้นลงพ้ืนที่รับฟังความต้องการของประชาชนจริงๆ         
โดยยึดเอาประชาชนที่มีปัญหา ได้รับความเดือดร้อนเป็นศูนย์กลาง จากนั้นถึงน าข้อมูลที่ได้ ไปประชุม
ร่วมกับหน่วยงานต่าง เพ่ือออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาได้ตรงจุดจริงๆ 
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่เป็นเหมือนโรดแมปส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้าน
ต่างๆ ของประเทศ จะประสบความส าเร็จและขจัดปัญหาความยากจนได้อย่างที่หวังไว้ เพราะเชื่อว่า
หลายคนคงฝากความหวังไว้กับโครงการนี้กันไม่น้อยเลย๕๐ 
 ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 

 ในปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังได้จัดท าโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้าน หรือการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยเมื่อวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวและให้จัดสรรงบประมาณ  ใน
ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ หมู่บ้านหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายกระทรวง 
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการมีหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๕๘๘ 
หมู่บ้าน ด าเนินโครงการ จ านวน ๘๕,๓๙๓ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๘๘๘.๖ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑ ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๑๔,๙o๑.๘ ล้านบาท๕๑  
 ในปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐบาลได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน          
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ผ่านกลไกหมู่บ้าน ด้วยการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งเสริม          
การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เน้นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของ
                                                           

 ๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ, เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view1189009.html, [๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 
 ๕๑ กรุงเทพธุรกิจ, ย้ํา! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806813, [๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 

https://money.kapook.com/view189009.html


๔๖ 
 
หมู่บ้าน โดยการพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและแนวทางประชารัฐ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใน
ลักษณะ เงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน เพ่ือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ผ่านกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน วงเงินรวม ๑๘,๖๖๓.๗๕ 
ล้านบาท ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๖๕๕..หมู่บ้านด าเนินโครงการ 
จ านวน ๘๒,๓๓๕..โครงการ มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๘.๗..ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘        
ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ๑๘,๖๖๓.๗๕ ล้านบาทจากผลส าเร็จของการด าเนินโครงการดังกล่าว         
ในปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๙และ ๒๕๖๐ ซึ่งท าให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของหมู่บ้าน       
พร้อมทั้งเกิดเป็นความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่บ้าน ตามแนวทาง “ประชารัฐ”ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
จะน าไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยและที่ส าคัญประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน๕๒ 
 ไทยนิยม ยั่งยืน"(ภาคเกษตร) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้
งบประมาณ (กลางปี) ที่ ครม.อนุมัติให้ด าเนินโครงการอันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงฯกว่า 
๒.๔ หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ใน ๓ ประเด็นหลักคือ ๑. การปรับโครงสร้าง กษ.
ระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนงาน ไทยนิยม ยั่งยืน ๒. การสนับสนุนรายการอาชีพตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน เกษตร (เมนูอาชีพ)และ ๓. กลไกขับเคลื่อนงานส าคัญของ กษ.(ข้าว ยางพารา)๕๓  
 การปรับโครงสร้างบริหารส่วนกลางระดับนโยบาย 
 ๑.บริหารส่วนกลาง ระดับนโยบาย แยกเป็น ๒ ส่วน คือคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มี รมว.กษ.เป็นประธานกรรมการ เลขา สศก.เป็นกรรมการและ
เลขานุการและคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร   มี
ปลัดกระทรวง กษ.เป็นประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ/รอง
เลขาธิการ สศก.เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบ๕๔ ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ     

                                                           

 ๕๒ โยธาไทย, คู่มือ“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) , [ออนไลน์
แหล่งที่มา: https://www.yotathai.com/yotanews/community-200k, [๑๖ มกราคม ๒๕๖๑]. 
 ๕๓ เกษตรพันธุ์๙, ถอดรหัส"ไทยนิยม ยั่งยืน"(ภาคเกษตร), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 
kaset1009com/th/articles/116528, [๒๗ มกราคม ๒๕๖๑]. 
 ๕๔ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สศก. Kick off เมืองนนท์ ชี้แจงแนวทางประเมินผลโครงการ
จังหวัด เร่งขับเคลื่อนไทยนิยม ของ กษ., [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/view/1/28236/TH-
TH, [๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

https://www.yotathai.com/yotanews/community-200k
http://www.kaset1009.com/th/articles/116528


๔๗ 
 
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ (Agenda)และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ (Area Based) ที่ต้องใช้      การ
จัดการหลายมิติ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารรวมทั้งการบริหารงานบุคคลด้วยระบบ
คุณธรรมเพ่ือให้ข้าราชการในพ้ืนที่มีขวัญและก าลังใจปฏิบัติงานให้กับทางราชการอย่าง        เต็ม
ก าลังความสามารถ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 ๒.บริหารในพื้นท่ี (ระดับจังหวัด)แยกเป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายอ านวยการ (คณะอนุกรรมเพ่ือ
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด) มี รองผวจ.ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน,เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการและฝ่ายปฏิบัติการ แยกเป็น คกก.อ านวยการขับเคลื่อนงาน นโยบาย
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operation)และคณะท างานปฏิบัต ิ
การขับเคลื่อนงาน นโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (operation team) อัน
หมายรวมถึง ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการในพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงานใน
สังกัด กษ.พ้ืนที่ภาค/เขต/จังหวัด/อ าเภอ เช่น ชป.ปศ.พด.กสก.ฯลฯ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
สังกัด กษ.ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ถูกก าหนดโดยฝ่ายอ านวยการ  

กลไกขับเคลื่อน ข้าวและยางพารา  
๑.ข้าว ลดพ้ืนที่ท าน าปรังให้อยู่ในพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๑.๖ ล้านไร่,ส่งเสริมการท ากิจกรรมอ่ืน

ทดแทนการท านาปรัง โดยรณรงค์ให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลาย กรมส่งเสริม
การเกษตร /ปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน /ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายเป็นรายจังหวัดและเกษตรกรได้รับเงินค่าปัจจัยการปลูกพืชเฉลี่ยไร่ละประมาณ ๒,๐๐๐ 
บาท ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑ ล้านไร่ ปี ๕๙-๖๐ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่/ปี ปี ๖๑ จ านวน 
๔๐๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุน ๓ ปี รวมไร่ละ ๙,๐๐๐ บาท ปีที่๑=๒,๐๐๐ บาท ปีที่ ๒=
๓,๐๐๐ บาท ปีที่ ๓=๔,๐๐๐ บาท  
 ๒) ยางพารา ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๑ แผนปฏิรูป
เกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ (ไทยนิยม ยั่งยืน) เกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รายละไม่เกิน 
๑๐ ไร่ เพ่ือชดเชยรายได้และเป็นทุนในการประกอบอาชีพ แผนการสงเคราะห์ปลูกแทนของ   การยาง
แห่งประเทศไทย ๔๐๐,๐๐๐ไร่ (ปลูกไม้ยืนต้นอ่ืน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ปลูกยาง ๒๐๐,๐๐๐ ไร่) เกษตรกร
ได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ใน ระยะเวลา ๗ ปี เพ่ือเป็นค่าปัจจัยการผลิต ทั้งนี้ การ
ด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะควบคู่สอดคล้อง ไปกับ ๑๕ โครงการตามนโยบายส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๑ อันประกอบไปด้วย๕๕ 
 

                                                           

 ๕๕ นายกฤษฎา บุญราช, ถอดรหัส"ไทยนิยม ยั่งยืน" (ภาคเกษตร) , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.kaset11009.com/th/articles/11165282 ถอดรหัส, [๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑].  



๔๘ 
 
 ๑) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)          
 ๒) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 ๓) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
 ๔) การบริหารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
 ๕) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร/GAP  
 ๖) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
 ๗) ธนาคารสินค้าเกษตร  
 ๘) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบกระจายน้ า  
 ๙) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
 ๑๐) พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ  
 ๑๑) จัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (แก้ปัญหา IUU)  
 ๑๒) พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
 ๑๓) ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  
 ๑๔) ตลาดสินค้าเกษตร       
 ๑๕) การช่วยเหลือหนี้สีนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพ้ืนที่ ตามที่ได้รับงบประมาณ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ลงพ้ืนที่ ที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯ ประชุมสร้างความเข้าใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อม
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แนวทางการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน๕๖ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี
เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์      
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบหลักในการด าเนินการเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่      
ความยั่งยืน ด าเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอและพ้ืนที่

                                                           

 ๕๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงเกษตรฯ ประชุมสร้างความเข้าใจเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คิกออฟลงพ้ืนที่ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  
https://www.moac.go.th/news-preview-401991791191, [๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 

https://www.moac.go.th/news-preview-401991791191๙๑


๔๙ 
 
กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโรงการไทยนิยม ยั่งยืน รวม ๗,๖๖๓ 
ทีม พ้ืนที่ ๘๓,๑๕๑ แห่ง 
 ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศสู่ความ
ยั่งยืนใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
 ๑) คนไทยไม่ทิ้งกัน แผนงานเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ งบประมาณ ๖๙๓ ล้านบาท   
 ๒) ชุมชนอยู่ดีมีสุข แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ 
งบประมาณ ๑๔,๒๐๓ ล้านบาทและ  
 ๓) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) พัฒนาชุมชน/กลุ่ม ให้ความรู้แก่
เกษตรกรเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการ งบประมาณ สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ขั้นตอน งบประมาณ ๑๐,๐๙๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๔,๒๙๔ ล้านบาท โดยท าการชี้แจงท าความ
เข้าใจเมนูโครงการอาชีพต่างๆ ให้ชัดเจนกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อ าเภอและต าบลทั่วประเทศ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน มีการเตรียมความพร้อมทั้งจ านวนคนที่จะร่วมทีมให้เพียงพอกับพ้ืนที่ 
รวมทั้งให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ด้วย นอกจากนี้ในวันที่ ๒๑ ก.พ. จะเป็นการคิกออฟ พร้อมกันต าบลละ ๑ หมู่บ้าน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชนเพ่ือจัดท า
โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ต่อไป 
 ส าหรับเมนูอาชีพภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วย ๕๗ 
 ๑) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียน เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐของ
กระทรวงเกษตรฯ  
 ๒) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
 ๓) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน  
 ๔) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลินสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม  
 ๕) โครงการศูนย์ขยายพันธ์พืช  
 ๖) โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ดี  

                                                           

 ๕๗  ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, เร่ือง การดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพ้ืนที่ ตามที่ได้รับ
งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.ppb.moi.go.th/midev011/?catalogy=moi_thainiyom,  [๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑]. 



๕๐ 
 
 ๗) โครงการขยายพันธุ์สัตว์และส่งเสริมการผลิตการผลิตปศุสัตว์  
 ๘) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  
 ๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  
 ๑๐) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  
 ๑๑) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  
 ๑๒) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 ๑๓) เพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร  
 ๑๔) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  
 ๑๕) สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง  
 ๑๖) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง  (ยางแห้ง)   
 ๑๗) โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร  
 ๑๘) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูป  
 ๑๙) โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน   
 ๒๐) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน 
 อนุมัติ ๑,๘๙๖ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก ๑,๓๓๗ ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพ่ือ
ติดตามความคืบการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยมี นพ.พิชญา นาค
วัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า๕๘ 
 จากผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต พบว่า มี
จ านวนโครงการที่ผ่านการพิจารณา จ านวน ๑,๘๙๖ โครงการ จาก ๑,๓๓๗ ชุมชน โดยมีงบประมาณ
ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จ านวน ๒๔๕,๑๒๗,๘๐๐ บาท ซึ่งร้อยละ ๗๔.๙๑ เป็นโครงการประเภท
สาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณูประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชน รองลงมาเป็น
โครงการด้านสังคม ร้อยละ ๑๗.๘๗และด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ ๕.๘๙ ขณะที่โครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนน้อยที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ ๑.๔๓ 
เท่านั้น ส าหรับปัญหาส าคัญที่พบจากการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต 

                                                           

 ๕๘ ประชาชาติธุรกิจ, อนุมัติ ๑,๘๙๖ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก ๑,๓๓๗ ชุมชน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ, 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/property/news-173366, [๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑].  



๕๑ 
 
คือ การขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ ความต้องการของชาวชุมชนในเขตเมืองและ
ข้อก าหนดไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ เช่น การจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
 ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ส าหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นและฟ้ืนฟูชุมชนและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยมี
เป้าหมายในการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน ด้วยการให้ชุมชนได้ร่วมมือกันท ากิจกรรมหรือสิ่งต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การด าเนินการต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง 
ชัดเจน รวมถึงการจัดส่งโครงการต้องมีการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และจัดส่งตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 ชําแหละ ๕ โครงการไทยนิยมฯ รบ.บิ๊กตู่ใช้ ๙.๔ หม่ืนล. คุ้มค่าหรือละลายแม่น้ํา? 
 การวางงบประมาณไว้ที่ ๙๔,๗๐๗ ล้านบาท ด าเนินการไปแล้ว ๓ โครงการหลัก ได้แก่ 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทและยุทธศาสตร์ปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส่วนอีก ๒ โครงการคือ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ยังไม่มีการรายงานด าเนินการความคืบหน้าให้กับ
คณะรัฐมนตรีทราบ”๕๙ 
 หลายคนอาจทราบไปแล้วว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการระดับ ‘อภิมหาโปร
เจ็ก’ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) หวังกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง หลังทรุดหนักนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อ ๔ ปี
ก่อน คณะรัฐมนตรีหว่านงบประมาณลงทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศตามปรัชญา  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น ‘แม่งาน’ หลักในการกระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น เท่าที่
ตรวจสอบพบขณะนี้มีประมาณ ๕ โครงการย่อย รวมเม็ดเงินประมาณ ๙.๔ หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ดี
อุปสรรคใหญ่ของโครงการดังกล่าวคือ ประชาชนยังไม่ค่อยรู้จัก หรือไม่ทราบว่ามีโครงการอะไรจาก
ภาครัฐบ้าง ท าให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เร่ง พีอาร์ ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลโดยพลัน มีการชูดาราบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์
ด้วย อ่านประกอบ พีอาร์ถี่ขึ้นใช้ดาราชู รบ.สั่งโฆษก มท.กรมประชาฯ เร่งอธิบาย ปชช.โครงการไทย
นิยมแล้วใน ๕ โครงการย่อยของ ไทยนิยม ยั่งยืน มีอะไรบ้าง ใช้เม็ดเงินแต่ละโครงการเท่าไหร่ ? 

ตรวจสอบข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรี พบรายละเอียด ดังนี้ 
๑) โครงการหมู่บ้านชุมชนละ ๒ แสนบาท ได้มีการก าหนดวงเงินไว้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 

ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ โดยกรอบการด าเนินโครงการนี้มีผล

                                                           

 ๕๙ ส านักข่าวอิศรา, ชําแหละ ๕ โครงการไทยนิยมฯ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.isran 
ews.org/isranews-scoop/68307-isranews-68307.html, [๓ สิงหาคม ๒๕๖๑]  



๕๒ 
 
บังคับใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เบื้องต้น กระทรวงมหาดไทยรายงานผลด าเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีทราบ
แล้ว มีการเสนอโครงการจากหมู่บ้าน/ชุมชน ๙๑,๓๘๔ โครงการ จาก ๘๐,๗๕๔ หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน 
 ๑๖,๑๐๗,๓๓๕,๑๘๔ บาท (ราว ๑.๖ หมื่นล้านบาท)และแบ่งเป็นส่วนภูมิภาค ๘๙,๓๘๕ โครงการ  
ซึ่งได้จาก ๗๙,๓๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๑๕,๘๕๓,๓๑๖,๙๘๔ บาท (ประมาณ ๑.๕ หมื่น
ล้านบาท)และส่วน กทม. ๑,๙๙๙ โครงการ จาก ๑,๓๗๖ หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๒๕๔,๐๑๘, 
๒๐๐ บาท๖๐ 
 มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการนี้ จ านวน ๓๑ 
จังหวัด ๑,๔๗๙ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยระบุสาเหตุว่า ไม่มีพ้ืนที่ด าเนินโครงการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอและได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถคัดเลือกคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ หรือหลักเกณฑ์โครงการไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน เป็นต้น 
 โครงการนี้ถูกส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
สภาพัฒน์ฯ แสดงความเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัดขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งพิจารณากลไกการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สะท้อนทั้งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริงด้วย อ่าน
ประกอบ : รวมงบไทยนิยมฯ ๙.๔ หมื่นล.! สภาพัฒน์ฯจี้ มท.ตรวจสอบให้รัดกุม-ปชช.ต้องได้ประโยชน์ 
 ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก าหนดวงเงิน ๒๑,๐๗๘ ล้าน
บาท กระทรวงการคลังเป็นแม่งานหลัก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ เห็นชอบ
หลักการโครงการนี้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วยวงเงินค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคเท่าที่จ าเป็น จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
แบ่งเป็น วงเงิน ๒๐๐ บาท/คน/เดือน ส าหรับผู้มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท/ปีและวงเงิน ๓๐๐ บาท/คน/เดือน ส าหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี รวมถึงวงเงิน
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก าหนด จ านวน ๔๕ บาท/คน/๓ เดือน 
วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จ านวน ๕๐๐ 
บาท/คน/เดือน วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) จ านวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือนและ 
วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ านวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือน 

                                                           

 ๖๐ เรื่องเดียวกัน 



๕๓ 
 
 ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบว่า กรมบัญชีกลาง 
ได้แจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐-๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ มี
ผู้มารับบัตรแล้ว ๑๑ .๐๖ ล้านราย (ร้อยละ ๙๖) มีผู้มีสิทธิเสียชีวิตแล้ว ๑๒๔,๕๓๓ ราย โดย
ด าเนินการระงับบัตรของผู้มีสิทธิที่เสียชีวิตแล้ว๖๑ 
 ข้อมูลการวางเครื่อง EDC หรือ ‘เครื่องรูดบัตรประชารัฐ’ ติดตั้งแล้ว ๓๐,๔๖๐ เครื่อง
ทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
๒๘,๙๗๗ แห่ง ร้านก๊าซหุงต้ม ๘๒๘ แห่ง รถ บขส. ๑๒๑ แห่งและรถไฟ ๕๓๔ แห่ง โดยคงเหลือ
ร้านค้าธงฟ้า อีก ๙,๐๒๓ แห่งและร้านกา๊ซหุงต้มอีก ๖,๑๗๒ แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้งเครื่องมี
ประชาชนมาจับจ่ายสินค้าไปแล้วกว่า ๑๐๓ ล้านรายการ รวมวงเงินกว่า ๓๐,๗๑๖.๔๔ ล้านบาท (ราว 
๓ หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ดีภายหลังรัฐบาลประกาศใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวในช่วง ๘ เดือนที่
ผ่านมา กระทรวงการคลังที่ติดตามลงพ้ืนที่ตรวจสอบ พบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ มีร้านค้าธงฟ้าท า
ผิดหลักเกณฑ์หลายแห่ง เช่น ร้านธงฟ้าใน จ.เชียงราย ฉวยโอกาสเรียกเก็บเงินจากการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม เนื่องจากเจ้าของร้านอ้างว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ยังมีกรณี
ร้านค้าในตลาดนัด จ.อ านาจเจริญ ขายสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยยึดบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐไว้และน าบัตรของผู้มีสิทธิไปรูดร้านธงฟ้าที่เป็นร้านค้าส่งใน จ.มุกดาหาร เป็นต้น  
 ส านักงานคลังจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้า
ประชารัฐและกรมบัญชีกลางได้สั่งให้ส านักงานคลังจังหวัด เรียกคืนเครื่อง EDC จากเจ้าของร้านค้า
ดังกล่าวแล้วและจะไม่ให้มีการวางเครื่อง EDC ของโครงการนี้แก่ร้านค้าเหล่านั้นอีกต่อไป 
 ๓) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ก าหนดวงเงิน 
๒๔,๓๐๑ ล้านบาท โครงการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก มีการอ้างว่าเกษตรกรได้
ประโยชน์รวม ๔.๓ ล้านคน ซอยย่อยได้อีก ๒๐ โครงการ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ
น้ า เช่น การสร้างฝายชะลอน้ า ๑,๓๔๙ แห่ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ระบุว่า สร้างไปแล้ว 
๒๕๕ แห่ง) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ าชลประทาน ๑,๔๐๐ แห่ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. 
๒๕๖๑ ระบุว่า สร้างไปแล้ว ๗๒ แห่ง) เป็นต้น 
 ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร หวังผล ๒๗,๙๒๐ ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินเกษตรอ่ืนที่
เหมาะสม หวังผล ๖,๘๓๒ ไร่ ด้านการปศุสัตว์ เช่น ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ หวัง
ผล ๒๕,๑๖๙ ตัว เป็นต้น  

                                                           

 ๖๑ เรื่องเดียวกัน 



๕๔ 
 
 ด้านผลผลิตทางการเกษตร เช่น พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน หวัง
ผล ๓๐,๐๐๐ ราย ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ หวังผล ๓,๕๐๙.๕ ตัน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หวังผล ๒,๐๐๐ กิจการ เป็นต้น ๖๒ 
 ๔) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก าหนดวงเงินจ านวน ๙,๓๒๘ ล้านบาท
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแม่งานหลัก วางแผนด าเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๓,๒๗๓ แห่ง ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการและจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
OTOP จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการท าโครงการใด ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
 ๕)โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ ก าหนดวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเจ้าภาพ
หลัก เป้าหมายคือเพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชนผ่าน
กองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๖๕,๖๗๐ กองทุน สนับสนุนให้กองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการ จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการท าโครงการใด ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
 การวางงบประมาณไว้ที่ ๙๔,๗๐๗ ล้านบาท จากแผนงานใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ก าหนดงบไว้ราว ๙.๕ หมื่นล้านบาท เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายประชารัฐและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เนินการไปแล้ว ๓ โครงการ
หลัก ได้แก่ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการหมู่บ้ าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทและ
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส่วนอีก ๒ โครงการคือ โครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีและโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ยังไม่มีการรายงานความคืบหน้า
ให้กับคณะรัฐมนตรีทราบ ดูรายละเอียดได้ตามตารางท้ายรายงานนับเป็นอีกหนึ่งอภิมหาโครงการที่ใช้
งบประมาณเฉียดแสนล้านบาท เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ท้ายสุดประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วยหรือไม่ คงต้องรอติดตามผลกันต่อไป 

โอกาศนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เสมือนการสร้างความฝัน ซึ่งอาจดูยิ่งใหญ่ แต่ความฝันจะใหญ่
หรือเล็ก อยู่ที่การกระท า เพ่ือที่จะท าให้ความฝันเป็นจริงและเราทุกคนจะเดินหน้าร่วมกัน เพ่ือ
ลูกหลานในภายภาคหน้า การพัฒนาประเทศท่ี จะเกิดความยั่งยืนต่อไปได้ ต้องเกิดจากทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการจัดท า แผนงาน โครงการและงบประมาณที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศ 
เพ่ือน าความสุขความเจริญลงในสู่พ้ืนที่และพวกเราทุกคน ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ตามอ านาจหน้าที่ ด้วย
ความสุจริต มุ่งมีมุ่งเจริญต่อกัน  

                                                           

 ๖๒ เรื่องเดียวกัน 



๕๕ 
 
 สิ่งที่คนไทย ในยุคของเราและต่อไปในภายภาคหน้า ต้องการ หรือเรียกว่า ไทยนิยม
ยั่งยืน จากนี้ไป  พ่ีน้องคนไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมเดินตามค าสอนของพ่อ ที่ทรงห่วงใยและมอบให้เรา
ไว้คือ การรู้รักสามัคคี ๓ ค านี้ยัง คงดังกึกก้อง  ในความทรงจ าไม่เสื่อมคลาย คงไม่มีใคร มาบังคับเรา
ให้รักใคร่ปรองดองกันได้ ขึ้นอยู่ที่จิตใจของแต่ละบุคคล แต่เราทุกคน จะหันหน้าเข้าหากัน ด้วยความ
เข้าใจและร่วมกันท างานเพ่ือชาติบ้านเมือง อันเป็นที่รักยิ่งและที่ส าคัญ เพ่ือถวายแด่พ่อหลวงของเราที่
อยู่บนสรวงสวรรค์ โดยมีสัญญาประชาคม ซึ่งเกิดจากความคิดเห็น ความต้องการของคนไทย ทั้ง
ประเทศเป็น โซ่ทองคล้องใจ เป็นหนึ่งเดียว แล้วจะเป็นเข็มทิศน าทาง ว่าเราจะสามัคคีและเดินหน้า
ประเทศไทยไป ด้วยกัน ประเทศนี้เป็น ของเราทุกคน ๖๓ 
 ดังนั้นรัฐบาล ที่เข้ามาบริหารประเทศ จึงเป็นของคนทั้งประเทศ  ไม่ใช่ของคนใด พรรค
ใด แต่เป็นกลไกของประชาธิปไตยที่จะสร้างสรรค์สังคม ลดความเหลื่ อมล้ า ให้ทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกันได้ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความยุติธรรม เท่าเทียมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลพวกมี
รายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ลงทะเบียนด้วยสวัสดิการแห่งรัฐ   ซึ่งปัจจุบัน มีจ านวน ๑๑.๗ ล้าน
คน ต่อไปจะสามารถ นโยบายการช่วยเหลือที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้มาก ที่สุด โดยมีการจัดสรรงบประมาณ บริหารประเทศอย่าง เหมาะสม เป็นธรรม 
 งบประมาณ บริหารประเทศและงบลงทุนการจ้าง งาน  ซึ่งมีงบประมาณอย่างจ ากัด ไม่
สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน วันนี้ต้องเข้าใจในระบบจัดเก็บภาษี ปัจจุบันคนไทยมีประมาณ ๗๐ ล้าน
คน แต่เสียภาษีในระบบเพียง ๑๐ ล้านคนเท่านั้น แต่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันให้ได้ 
โดยการสร้างชุมชนให้อยู่ดีมีสุข คนในชุมชนมีงาน มีรายได้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่ง
ต่างๆเหล่านี้ จะด าเนินการอย่างเป็นระบบ ด้วยการปฏิรูปโครงการ สร้างการผลิตภาคการเกษตรและ
การท่องเที่ยวที่ด าเนินการในแบบประชารัฐ ขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จจากชุมชน หรือที่เรียกว่าการ
ระเบิดจากข้างใน  
 จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นมาในโลก ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้
เป็นอย่างดีว่า หนทางที่จะท าให้เราอยู่รอดปลอดภัย ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ในยุคที่ทุกคนต่าง
แย่งแข่งขันกัน ในทุกด้าน ก็ด้วยการด าเนินชีวิตตามรอยพ่อ สร้างค่านิยมวิถีไทย วิถีพอเพียง น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือรู้จักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันศึกษาหาความรู้ ควบคู่ไป
กับคุณธรรม เป็นเครื่องน าทางในชีวิต ซึ่งต้องสร้างวินัยในการออมในช่วงอายุ ให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ส าหรับความรู้ที่พ่ีน้องทุกคนต้องเข้าใจคือ การรู้จัก

                                                           

 ๖๓ กองทัพภาคที่ ๒, ไทยนิยม ยั่งยืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watc 
h?v=Ew3Gk-P7JMA, [๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑]. 



๕๖ 
 
สิทธิหรือ สิ่งที่เราพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย เพ่ือที่จะได้หวงแหนและรักษาสิทธิของเราและไม่ไปละเมิด
สิทธิของผู้อื่น เพราะผู้อ่ืนก็ย่อมรักษาสิทธิของเขาเช่นกัน ๖๔ 
 กล่าวโดยสรุปคือ รักษาสิทธิของเรา เคารพสิทธิของผู้อ่ืน นอกจากนั้น เราจะต้องรู้ว่ามี
หน้าที่ใดบ้าง ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในฐานะเป็นพลเมืองที่โชคดี ได้เกิดอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย 
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หน้าที่อีกประการหนึ่งที่ เราจะต้องท าความเข้าใจคือ การเรียนรู้กลไกการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในแต่ละดับ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่จะต้องมีความรู้ในเบื้องต้น เพ่ือจะ
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ รายการตรวจสอบ โดยเฉพาะบริหารที่มุ่งประโยชน์แก่
ประชาชน เราจะปล่อยให้บุคคลใด หรือกลุ่มใดมาบริหารราชการ โดยทุจริตไม่ชอบต่อไป ไม่ได้แล้ว 
เพราะต่อจากนี้จะ เป็นยุคประชาธิปไตย ไทยนิยมโดยแท้ ซึ่งประชาธิปไตยส าหรับประชาชนที่มี
ความรู้ และความเข้าใจอย่างแท้จริ ง ว่าการปกครอง โดยประชาชน เ พ่ือประชาชน อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาติไม่ใช่ ประชาธิปไตยของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แบบเดิม ที่ส่งตัวแทนให้เราเลือกเพ่ือ สร้างความชอบธรรมไป บริหารผลประโยชน์
ของ ชาติเข้าตน หรือกลุ่มของตนอีกต่อไป หากเป็นประชาธิปไตยที่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม ในการ
เลือกผู้แทนตามความต้องการที่ แท้จริง ข่าวไปท าหน้าที่แทนเราในสภา เพ่ือสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง
และความยั่งยืนให้กับคนไทยทั้งชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เทคโนโลยีได้ย่อโลก ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารกัน เราได้เข้าไปมีส่วนร่วม ใน
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยไม่อาจรู้ตัวด้วยซ้ า สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรา
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและที่ส าคัญ ท าให้เราเข้าถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น อีกด้วย ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความส าคัญต่อ สิ่งนี้ และจัดท า
อินเตอร์เน็ตประชารัฐ เข้าถึงหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันและช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าในชนบท 
สามารถติดต่อผู้ซื้อที่อยู่ในเมือง หรือที่อยู่ที่ใดในโลกได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกต่อไป 
วันนี้จึงเป็นความท้าทายของตัวเรา จะเรียนรู้ เข้าถึงเทคโนโลยี เพ่ือเข้าถึงประโยชน์ของตัวได้อย่างไร 
เพราะความรู้และโอกาสเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบ   Smartphone 
ทั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยเฉพาะข้อมูลในโลกข่าวสาร มี
ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี การกระท าใดๆในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถระบุความเป็นตัวตนของเราได้ 
แม้ว่าจะไม่ระบุชื่อก็ตาม ที่ส าคัญ มีกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตราไว้ หรือมีอัตราโทษจ าคุกหรือปรับเป็นแสน ดังนั้น เราต้องใช้อย่างมีสติ เรื่องชั่วอย่าแชร์ 

                                                           

 ๖๔ เรื่องเดียวกัน 



๕๗ 
 
เรื่องไม่ดีอย่าดู เรื่องน่ารู้น่าศึกษาน ามาพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพสร้างรายได้แค่ เราก็ไม่ตกยุค 
Thailand ๔.๐ แล้ว ๖๕ 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคน อย่าได้มองข้ามว่า ไม่ใช่ธุระของตน เพราะว่าหากท า
เช่นนั้นปัญหาย่อมเข้ามาหาตนเอง หรือคนรอบข้าง ดังนั้นทุกคนต้องร่วมเป็นพลังแผ่นดิน อบรมสั่ง
สอนดูแล เอาใจใส่ลูกหลานให้ ห่างไกลจากยาเสพติด สอดส่องดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา ในชุมชน
และสังคมของตนเองได้ เพราะมันเปรียบสเหมือนมะเร็งร้าย เมื่อมันลุกลามแล้วจะท าให้สถาบัน
ครอบครัวชุมชนสังคมพังทลายลง จะต้องไม่ให้พวกชั่วร้ายเหล่านี้แอบแฝงหยั่งรากลึกมีความเข้มแข็ง
ในชุมชนของเราได้เป็นอันขาดมิเช่นนั้นประเทศไทยจะเป็นทาสยาเสพติดละอายวิญญาณต่อบรรพชน
ที่ปกบ้านป้องเมืองไว้ให้เราด้วยเลือดเนื้อและชีวิตแต่ลูกหลานจะมาสิ้นชาติเพราะความโง่เขลาเบา
ปัญญา เป็นเรื่องท่ีน่าเศร้า เราต้องไม่ให้เกิดขึ้นเป็นเด็ดขาด๖๖  
 โอวาทจากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ลูกหลานทั้งหลาย ถ้าอยากเป็นไทย ก็อย่าไปท าอย่าไป
กินยาบ้า  ไปติดยาบ้า แล้วพากันเสียคนไปใหญ่ ไม่รู้ตัว เมืองไทยของเรา เวลานี้ติด อย่างงอมแงมเลย 
ในเรื่องยาบ้า ถ้าติดยาบ้ากันแล้ว ต่อไปกินกันไปคุมกันไป ไม่มีใครก าจัดไม่มีใครละไม่มีใครเลิก ไทยก็
อยู่ไม่ได้ ต้องเป็นทาสของยาเสพติด ไม่มีใครที่จะมาท าลายชาติของเราได้ ก็มีแต่ลูกหลานและญาติพ่ี
น้องชาวไทยที่จะท าลายชาติเอง หรือท าให้ชาติเสียหาย เพราะฉะนั้นเราเป็นไทย เราอย่าเป็นทาส ถ้าไม่
เชื่อกู พากันเสพมึนเมาทั้งชายและหญิง ต่อไปจะไม่มีคนไทย จะมีแต่เป็นทาสกันหมดแล้วลูกหลานเอ้ย  
 ไทยนิยมคือ ค่านิยมของคนไทยที่ศรัทธาความดีงาม ไม่ใช่ประชานิยม หากเป็นความ
ต้องการให้ส่วนราชการ ที่มีแผนงานโครงการและงบประมาณท างานร่วมกัน ลดการซ้ าซ้อนโดยการ
ขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยทุกส่วนท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปประธรรม
จับต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ ศาสตร์พระราชา ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙และตรงตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  ๑๐ อย่างแท้จริง เราจงมาร่วมกันสืบสาน รักษาต่อยอด พระราชปณิธาน ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือน าพาประเทศชาติไป สู่การ
พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืนสืบต่อไป 
 ๒.๓.๖  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 อ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่ วนต าบล  องค์การบริหารส่ วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ 
                                                           

 ๖๕ เรื่องเดียวกัน  
 ๖๖ นันทรัตน์ สุขศรี กผ.พช/สป.มท., ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน., แนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: [๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 



๕๘ 
 
พ.ศ. ๒๕๔๖) ก าหนดให้องค์การ บริหารส่วนต าบลมโีครงสร้าง ดังนี้ ๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยสมาชิกสภาที่มาจาก การเลือกตั้งหมู่บ้านละ ๒ คน องค์การบริหารส่วน
ต าบลใดมี ๑ หมู่บ้านให้มีสมาชิก ๖ คน ถ้ามี๒ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๓ คนและให้สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกคนใดคน หนึ่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกจากสมาชิก ด้วยกันเองหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 ๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในทางบริหารกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม 
นโยบายและแผนพัฒนาต าบล รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  ๒. คณะผู้บริหาร 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  ประชาชนและให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ไม่เกิน ๒ คนและเลขานุการ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีก ๑ คน ผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามมติข้อบัญญัติและ 
แผนพัฒนาต าบลและรับผิดชอบต่อการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การ  
บริหารส่วนต าบล 

๒) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเสนอให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
อย่างน้อยปีละสองครั้ง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖)  
 สรุปประเด็นไทยนิยม ยั่งยืน 
 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ให้แก่คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคและบุคลากรที่เป็นวิทยากรระดับจังหวัด 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

  

 



๕๙ 
 
 ๑) ไทยนิยม คือ นิยมความดี ความงาม ไม่ใช่ประชานิยม” 
 ๒) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน : คือการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยังยืน เป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล อาศัยความร่วมมือกันของหน่วยงานองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน๖๗ 

 ๓) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องการให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มี แผนงาน 
โครงการและงบประมาณลงไปในพ้ืนที่  ได้มีการบูรณาการ การท างานร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนในการลงพ้ืนที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปและปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
 ๔) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้  ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน ถึงการท างานของรัฐบาล แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ ลงไป
ด าเนินการในพ้ืนที่ เมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือน าประเทศ
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๕) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการท างานใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะบนลงล่าง 

(Top-down) คือ นโยบายรัฐบาลลงไปสู่พ้ืนที่และลักษณะล่างขึ้นบน (Bottom-up) คือ สะท้อนความ
ต้องการของประชาคมจากการท าประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ประเด็นสําคัญท่ีต้องดําเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ๑) กิจกรรม แผนงาน โครงการที่ด าเนินการแล้วเป็นประโยชน์ต่อชาติและส่วนรวม 
 ๒) การท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์และข้าราชการมี
ความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติเพื่อประชาชน 
 ๓) การท างานเพ่ือตอบสนอง 
 ๓.๑ การสร้างความเท่าเทียม ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  
 ๓.๒ การสร้างความเป็นธรรม โดยการดูแลผู้มีรายได้น้อย สร้างโอกาส สร้างรายได้
ให้คนกลุ่นนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน 
 ๑) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกิดจากปัญหาการสร้างโอกาสที่ไปไม่ถึงทุกพ้ืนที่ รัฐบาล
จึงมีแนวคิดการแก้ปัญหาว่าท าอย่างไรให้ประชาชนได้รับโอกาสได้รับประโยชน์จากรัฐบาลอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงเกิดเป็น “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เพราะประชาชนคือรากแก้วของ
ประเทศ การพัฒนาในทุกด้านจึงต้องค านึงถึงความม่ันคงและความเหมาะสม 

                                                           

 ๖๗ เรื่องเดียวกัน 



๖๐ 
 
 ๒) สิ่งที่รัฐบาลด าเนินการ “ผลิตก าลังคน สร้างพลังทางสังคม การกระจายรายได้” 
 ๒.๑ การก าหนดแผนการด าเนินงานทั้งงาน (Function Agenda) งานบูรณาการให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๒ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 ๒.๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจท าให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่มี
รายได้น้อย 
 ๒.๔ รายได้หลักจากรัฐบาล คือ ภาษีของประชาชนดังนั้นการน าภาษีของประชาชน
ไปใช้ประโยชน์จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนอย่างสูงสุด๖๘ 
 ไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดประชารัฐ  
 การบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 
๔.๐ ในทุกด้านอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาทุกระดับให้เติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคน ให้ไปสู่ ๔.๐ โดยการสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง ผ่านการเรียนรู้และ
การสร้างความเข้าใจ คน เรียนรู้ เข้าใจ น าไปสู่การสร้างความปรองดองของชาติทุกระดับทั่วประเทศ 
ในทิศทางเดียวกันโครงการแผนงานกิจกรรม ของหลายองค์กรและหลายหน่วยงาน มีการด าเนินการ
ตามรูปแบบเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน แต่มีเป้าประสงค์ในทิศทางเดียวกัน คือ การพัฒนาประเทศ 
“ไทยนิยม” คือ การพัฒนาประเทศ๖๙ ร่วมกันสอดคล้องกันในรูปแบบและเป้าหมายที่คล้ายถึงกัน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ห้ามมองข้ามความต้องการของพ้ืนที่ (Big Data) เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือจัดท าโครงการในการพัฒนาโดย
เน้นที่ความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ให้ทุกกระทรวงวิเคราะห์บิ๊กกับตาของหน่วยงานตนเอง
เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งใดส าคัญ สิ่งใดต้องแก้ไข สิ่งใดต้องท าก่อนท าหลังและสิ่งใดต้องเร่งพัฒนา ให้
ครอบคลุมทุกมิติ เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง โดยอาศัยเหตุและผลของข้อมูล รวมถึงบริบทของ
พ้ืนที่นั้นนั้นเป็นฐานในการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา”  
 โดยต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม  

๑) เข้าใจ หมายถึง เข้าใจในบริบทของพ้ืนที่ 
๒) เข้าถึง หมายถึง การเข้าถึงความต้องการของประชาชน 

                                                           

 ๖๘ เรื่องเดียวกัน 
 ๖๙ โกวิทย์พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต , พิมพ์ครั้งที่ ๔ 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐. 



๖๑ 
 

๓)และจึงพัฒนาตามข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาไม่มองข้ามความต้องการของพ้ืนที่ 
 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ๑) การสร้างกลไกหลักในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ โดยการสื่อสารสร้างหลักคิด
ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 ๒) การพัฒนาต่อยอดจาก ประชารัฐ 
 ๓) ส่งเสริมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขาดแคนอะไร ทดแทนให้ ริเริ่มใหม่ 
โดยการร่วมคิดร่วมท า 
 ๔) การก าหนดแผนงาน โครงการ ต้องได้รับการยอมรับจากกลไกการขับเคลื่อน โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านเวทีประชาคม  
 ๕) ด้วยการระเบิดจากข้างใน 
 ๖) หลักการ ๓ ประสาน รัฐ ราษฎร์ เอกชน 
 ประเด็นเน้นย้ําของนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ๓ 
ประเด็นสําคัญ  
 ๑) “ไทยนิยม ยั่งยืน” คือการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย “การใช้พลังคนไทยในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน” 
 ๒) การสร้างการรับรู้ หน้าที่หลักของรัฐบาล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ การ
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ โดย 
ผ่านกลไกทีมขับเคลื่อนฯ ทุกระดับ๗๐ 
 
๒.๔ บริบทพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่วิจัยของต าบลวังจันทร์ ต าบลของอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ซึ่งมีข้อมูลของพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๔.๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ๑.ประวัติความเป็นมา ตําบลวังจันทร์ 
 ต าบลวังจันทร์ จัดเป็นต าบลหนึ่งในทั้งหมด ๖ ต าบลของอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอสามเงาทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๕ กิโลเมตรและอยู่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔๖ กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต าบลวังหมัน 

                                                           

 ๗๐ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, แผนงานพัฒนาเกษตรกรรมตําบลวังจันทร์อําเภอสามเงา, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.nfctak.com/images/file_document/F๐๐๐42pdf, [๑๙ กันยายน ๒๕๖๐]. 

 



๖๒ 
 
ต่อมา ปี๒๕๓๐ ได้แยกตัวออกเป็นต าบลวังจันทร์ในปัจจุบัน อดีตเมืองวังจันทร์หรือนครวังจันทร์ เป็น
เมืองประวัติศาสตร์ ในอดีตสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเมืองเก่าแก่และส าคัญ 
 ๒.สภาพทั่วไปของตําบล 
 ต าบลวังจันทร์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐.๒๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๑๘๗,๖๕๒.๕ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านวังโพ  หมู่ที๒่ บ้านวังพระยาจันทร์ 
 หมู่ที่ ๓ บ้านวังน้ าผึ้ง  หมู่ที่ ๔ บ้านนาตาโพ 
 หมู่ที่ ๕ บ้านดงลาน  หมู่ที่ ๖ บ้านดงสามสิบ 
 หมู่ที่ ๗ บ้านอยู่ดี  หมู่ที่ ๘ บ้านมีสุข 
 หมู่ที่ ๙ บ้านศานติ  หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นกระถิน  
 ๓.มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ        ติดกับต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 ทิศใต้            ติดกับต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันตก ติดกับต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก๗๑  
 ๔.ภูมิประเทศ 
 ต าบลวังจันทร์มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม (หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๔) บางส่วนเป็นที่
ดอน (หมู่ท่ี ๕-หมู่ที่ ๑๐)และมีแม่น้ าวังไหลผ่าน (หมู่ท่ี ๑ หมู่ที่ ๒และหมู่ที่ ๓) เหมาะส าหรับ      การ
เพาะปลูกและท าการเกษตรประชากรมีครัวเรือนในต าบลทั้งสิ้น ๑,๘๑๕ ครัวเรือน   
 ๕.ประชากร 
 มีครัวเรือนในต าบลวังจันทร์ทั้งสิ้น ๑,๘๑๕ ครัวเรือนมีประชากรในต าบลทั้งสิ้น ๓,๖๗๓ 
คน แยกเป็น ชาย ๑,๘๓๕ คน หญิง ๑,๘๓๓ คน 
 ๖.อาชีพ 
 อาชีพส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม เช่น ท าสวนฝรั่ง ท าสวนกล้วยไข่ ท านา ปลูกข้าวโพด 
ฯลฯ อาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค ฯลฯ อาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างท าไร่ รับจ้างท าสวน รับจ้าง
ก่อสร้าง ฯลฯ หน่วยธุรกิจในต าบล 
 ๑) ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหลอด)                ๗ แห่ง          
 ๒) โรงสี (ขนาดเล็ก)                    ๑ แห่ง 

                                                           

 ๗๑ ไทยต าบลดอทคอม , ข้อมูลตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา ตาก , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: 
http://www.thaitambon.com/tambon/630306, [๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 

http://www.thaitambon.com/tambon/630306


๖๓ 
 
 ๓) ปั๊มน้ ามัน (ขนาดเล็ก ๒ ตู้)          ๓ แห่ง          
 ๔) อู่ซ่อมรถยนต์                       ๔ แห่ง 
 ๕) โรงงานอุตสาหกรรม (เหมืองแร่)   ๑ แห่ง          
 ๖) ร้านปะยาง/ซ่อมจักรยานยนต์    ๓ แห่ง 
 ๗) ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า             ๑ แห่ง          
 ๘) ร้านอาหาร                            ๒ แห่ง 
 ๙) ร้านค้า                                ๖๙ แห่ง        
 ๑๐) โกดังเก็บสินค้า                    ๒ แห่ง 
 ๑๑) โรงรับซื้อสินค้าทางการเกษตร   ๘ แห่ง         
 ๑๒) ร้านรับซื้อของเก่า                ๑ แห่ง 
 ๑๓) เสาโทรคมนาคม                    ๕ แห่ง         
 ๑๔) ลานรับซื้อสินค้าการเกษตร     ๘ แห่ง 
 ๑๕) ตลาดสินค้าชุมชนต าบลวังจันทร์ ๑ แห่ง   
 ๗.การเกษตรกรรม 
 ต าบลวังจันทร์มีสภาพทางภูมิประเทศที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมดัง 
เช่น ท าสวนฝรั่ง ท าสวนกล้วยไข่ เป็นต้นและมีแม่น้ าวังไหลผ่าน ๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๓) 
รวมทั้งมี สระน้ า ห้วยและคลอง ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญในการท าเกษตรกรรม๗๒  
 ๘.การศึกษา 
 ๑) โรงเรียนประถมศึกษา               ๔ แห่ง             
 ๒) โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๓ แห่ง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 ๓) ศูนย์การเรียนชุมชน ๑ แห่ง 
 ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๔ แห่ง                     
 ๕) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ๑๐ แห่ง 
 ๙.สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด/ส านักสงฆ ์ ๑๒ แห่ง                           
 ๑๐.สาธารณสุข 
 ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมู่บ้าน     ๒ แห่ง 
 ๒) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน   ๑๐ แห่ง 

                                                           

 ๗๒ ข้อมูลพื้นฐาน , สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ , 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://localwangchan.wordpress.com/, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 



๖๔ 
 
 ๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)     ๑๖๕ คน  
 ๑๑.การบริการพื้นฐาน 
 ๑) การคมนาคม  ถนนล าดยาง ๑๗ สาย ถนนคอนกรีต ๒๐ สาย ถนนลูกรัง ๕๐ สาย 
 ๒) การโทรคมนาคมที่ท าการไปรษณีย์ประจ าหมู่บ้าน ๑ แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๓ แห่ง 
 ๓) การไฟฟ้า- ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (ท่ีปลูก
บ้านนอกชุมชน) 
 ๔) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยบริการประชาชน (ป้อมต ารวจ)  ๑ แห่ง๗๓ 
 ๑๒.แหล่งน้ํา 
 แหล่งน้ าธรรมชาติแม่น้ าวัง ๑ สาย คลอง ๔ สาย ห้วย ๑๔ แห่ง สระน้ า ๓๗ แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ประปาหมู่บ้าน ๑๔ แห่ง บ่อบาดาล ๑๕๙ แห่ง ฝาย ๗ แห่ง อ่างเก็บน้ า ๕ แห่ง  
สระน้ า ๘ แห่ง บ่อน้ าตื้น ๔๐ แห่ง  
 ๑๓.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 ๑) แร่เฟล์ดปาร์ ป่าแม่สลิด – โป่งแดง 
 ๒) แร่เหล็ก ป่าแม่สลิด – โป่งแดง 
 ๑๔.มวลชนจัดตั้ง 
 ๑) ลูกเสือชาวบ้าน  ๒ รุ่น  จ านวน ๓๐๐ คน 
 ๒) ไทยอาสาป้องกันชาติ  ๑ รุ่น  จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๓) อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง  ๕ รุ่น  จ านวน ๕๐๐ คน 
 ๔) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ๙ รุ่น  จ านวน ๙๐ คน 
 ๕) ยุวเกษตรกร  ๒ รุ่น  จ านวน ๘๐ คน 
 ๖) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ๓ รุ่น  จ านวน ๑๒๕ คน๗๔ 
 ๑๕.กลุ่มอาชีพในตําบลวังจันทร์ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 ๑) กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านวังโพ  มีสมาชิก ๑๖ คน 
 ๒) กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านวังพระยาจันทร์  มีสมาชิก ๑๙ คน 
 ๓) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๒๘ คน 
 ๔) กลุ่มผู้เลี้ยงโค สปก.บ้านอยู่ดี  มีสมาชิก ๑๗ คน 

                                                           

 ๗๓ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่น, (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๖๓. 
 ๗๔ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสาน
มิตร, ๒๕๔๖), หน้า ๓.   



๖๕ 
 
 ๕)  กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเลี้ยงโคเด่นกระถิน  มีสมาชิก ๑๓ คน 
 ๖) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๙   คน 
 ๗) กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๒๘ คน 
 ๘) กลุ่มแม่บ้านอยู่ดี  มีสมาชิก ๒๖ คน 
 ๙) กลุ่มแม่บ้านเด่นกระถิน  มีสมาชิก ๓๑ คน 
 ๑๐) กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพวังน้ าผึ้ง  มีสมาชิก ๓๘ คน 
 ๑๑) กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านวังโพ  มีสมาชิก ๔๒ คน 
 ๑๒) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังพระยาจันทร์  มีสมาชิก ๑๗ คน 
 ๑๓) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาตาโพ  มีสมาชิก ๖๔ คน 
 ๑๔) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมีสุข  มีสมาชิก ๒๒ คน 
 ๑๕) กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านมีสุข  มีสมาชิก ๑๕ คน 
 ๑๖) กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ดงลาน  มีสมาชิก ๒๓ คน 
 ๑๗) กลุ่มแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าดบ้านอยู่ดี  มีสมาชิก ๘   คน 
 ๑๘) ผลิตกล้วยไข่ส่งออกบ้านนาตาโพ  มีสมาชิก ๑๐ คน 
 ๑๙) กลุ่มปลูกฝรั่งมะละกอบ้านวังพระยาจันทร์   มีสมาชิก ๒๗ คน  
 ๒๐) กลุ่มกระยาสารทบ้านดงลาน  มีสมาชิก ๑๑ คน 
 ๒๑) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านศานติ  มีสมาชิก ๑๗ คน 
 ๒๒) กลุ่มส่งเสริมอาชีพประชาชนต าบลวังจันทร์  มีสมาชิก ๕๖ คน  
 ๒.๔.๒ ประวัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖             
พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นหน่วยราชการที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมคุณเคยกับประชาชนมากที่สุด        
ท าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนใน เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้มี
วิวัฒนาการในการบริหารงานมาตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย     
การกระจายอ านาจการปกครองของรัฐบาล ซึ่งท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทได้รับการเอา
ใจใส่มากขึ้นกว่าเดิมจากอดีตประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและปกครองตนเอง๗๕ 

                                                           

 ๗๕ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต, ปรับปรุงใหม่, พิมพ์ 
ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕๔. 



๖๖ 
 
  ความหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล           
ไว้หลากหลาย ตัวอย่างมาเฉพาะที่ เห็นว่าน่าสนใจศึกษา ดังนี้  
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากแรงผลักดันของ
ประชาชนและรัฐบาลที่ต้องการให้มีการกระจายอ านาจไปสู่ องค์การบริหารและองค์กรปกครอง
ตนเองในระดับต าบล เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสามารถ แก้ไขปัญหาของตนเองและ       
การบริหารตามหลักการปกครองตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลจึงถูกก่อตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง 
หน่วยงานการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภา ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่        
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๔๖) ซึ่งได้บัญญัติให้ยกฐานะสภาต าบลที่มี รายได้ใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดตั้งองค์การ บริหารส่วนต าบล
ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
การพัฒนาไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล การเปลี่ยนแปลง เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของ
สภาต าบลที่จะยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๗๖  
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง รูปแบบการปกครอง ที่สะท้อนการกระจายอ านาจ
ให้หน่วยการปกครองพ้ืนฐานของประเทศโดยแท้จริง อันเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาลที่จะให้อ านาจการบริหารแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่น
สามารถบริหารงานที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย ตนเองตามอ านาจหน้าที่และมี
อิสระในการตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด๗๗ 

                                                           

 ๗๖ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) , (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๖๓. 
 ๗๗ อุดม เชยกีวงศ์, หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา อบต.ประชาธิปไตยของชาวบ้าน,(กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓. 



๖๗ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การที่มี อาณาเขตแน่นอน มีจ านวนประชากร
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มีอ านาจปกครองตนเองมีการบริหาร การคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นที่
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล คือความพยายามในการที่จะร่วมมือด าเนินงานของส่วนราชการ
ต่าง หรือด าเนินกิจการต่าง โดยเฉพาะในการบริหารจัดการงานต่าง ของภาครัฐทั้งด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านการบริหารงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้องค์การปกครองท้องถิ่น     มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้าน
เข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของ
ต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้๗๘  
 ๒.๔.๓ ความสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น .ซึ่งสะท้อนการ 
กระจายอ านาจให้แก่การปกครองพ้ืนฐานของประเทศ โดยแท้จริง มีความส าคัญต่อการบริหารการ 
พัฒนาระดับต าบลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งในทางทฤษฎีมีความเชื่อว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบท เป็นองค์กรที่มีพลังประชาชนในท้องถิ่นและ 
ใกล้ชิดกับประชาชนในชนบท จึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ องค์การบริหารส่วนต าบล มีนักวิชาการหลาย ท่าน
ได้กล่าวถึงความส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลากหลาย ยกตัวอย่าง มาเฉพาะที่เห็นว่า
น่าสนใจศึกษา ดังนี้    
 องค์การบริหารส่วนตําบลมีความสําคัญ ดังนี้  
 ๑) เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ท าหน้าที่บริหารจัดการพัฒนาต าบล หมู่บ้านและชุมชน ตาม
นโยบายกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น  
 ๒) เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนฐานราก มีความอิสระและมีความคล่องตัวใน การ
บริหารงานภายในกรอบที่กฎหมายก าหนด ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา อ านวยความสะดวกและ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  

                                                           

 ๗๘ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
“ผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอน  ภารกิจและก ากับดูแล
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๖๘ 
 
 ๓) เป็นองค์กรที่มีผู้แทนประชาชนเข้าไปบริหารงานทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลและฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยการเลือกตั้ง๗๙โดยตรง
ของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต าบล หมู่บ้านตรงกับ ความต้องการ
อันแท้จริงของประชาชน  
 ๔) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้       
แก่ประชาชนในขอบเขตที่ไม่กว้างนัก ท าให้ประชาชนมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมได้ไม่ยาก  
 ๕) เป็นการสร้างผู้น าทางการเมืองที่จะเข้าสู่เวทีการเมืองในระดับต่าง รวมทั้งใน 
ระดับชาติต่อไป  
 ๖) เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 ความเป็นมาและการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล 
   ความเป็นมาและการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลในปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้มี การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ เป็นกฎหมาย
ที่ใช้ จัดระเบียบการบริหารงานในต าแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงท าให้ไดมี้การปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงสภา
ต าบลทั่วประเทศ ออกเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้๘๐  
 ๑) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่สภาต าบลที่มีรายได้ไม่ 
รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงิน 
อุดหนุน ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับฐานะ 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปี        
พุทธศักราช ๒๕๔๒ รัฐบาลได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๔๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในประเด็นต่าง ทั้งโครงสร้างที่มาของสมาชิก 
อบต. อ านาจหน้าที ่ของ อบต.เป็นต้น   
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔, ฉบับที่ ๕ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ แก้ไขชื่อเรียกบุคคล ที่มา 

                                                           

 ๗๙ บัญญัติ พุ่มพันธ์, อบต.ท้องถิ่นของเรา, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์ 
จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑. 

๘๐ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๔๐. 



๖๙ 
 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและค าศัพท์กฎหมายที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  
 ๒.๔.๔  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะ กรรมการบริหารส่วนต าบล  
 ๑. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ ๒ คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
แต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้นๆ ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 
๑ หมู่บ้านให้สภาองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน ๖ คนและในกรณีที่ เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง ๒ หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ ๓ คน อายุของ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีก าหนดคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง๘๑ 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภา ๑ คน ซึ่งเลือกจาก 
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
นับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นประธาน หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบ
วาระเวลา ๔ ปีก็ให้ถือว่าเป็น ๑ วาระและเม่ือได้ด ารงต าแหน่ง ๒ วาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่ง
ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันที่พ้นต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจแต่งตั้งรอง
นายกองคก์ารบริหารส่วน ต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่น ายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ได้ไม่เกิน ๒ 
คนและอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

                                                           

 ๘๑ บัญญัติ พุ่มพันธ์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ของเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ).เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๙), 
หน้า ๔๐. 



๗๐ 
 
 ๓. พนักงานส่วนตําบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีพนักงานส่วนต าบลและอาจจัดแบ่ง
การบริหารงานออกเป็น (๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (๒) ส่วนต่างขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลที่ได้ตั้งขึ้นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากน ายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีน ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
 ๔. อํานาจหน้าที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี 
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 ๔.๑ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ๔.๒ พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบังคับงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
 ๔.๓ ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม นโยบายและ
แผนพัฒนาต าบลและกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ๘๒  
 ๕. อํานาจหน้าทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมี อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 ๕.๑ ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ  
 ๕.๒ สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๕.๓ แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ เลขานุการนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ๕.๔ วางระเบียบเพื่อให้งานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย. 
 ๕.๕ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๕.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ

                                                           

 ๘๒ โกวิทย์ พวงงาม, มิติใหม่การปกครองท้องถิ่นและวิสัยทัศน์กระจายอํานาจ การบริหารงาน
ท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕๐. 



๗๑ 
 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ให้เป็นไปตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย๘๓  
 ในกรณีที่น ายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน       
ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ๖. อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ วัฒนธรรม
และภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 ๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะ มูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 ๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 ๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น 
 ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
ให้ตามความจ าเป็นและ สมควร  
 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบล 
ดังต่อไปนี้(มาตรา ๖๘)  
 ๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 ๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง โดยวิธีอ่ืน  
 ๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
 ๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 ๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์ 
 ๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

                                                           

 ๘๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๑. 



๗๒ 
 
 ๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร๘๔  
 ๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
 ๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 ๑๒) การท่องเที่ยว  
 ๑๓) การผังเมือง   
 ๗. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้ 
จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  
                ๑. รายได้จากอากรและค่าธรรมเนียม ดังนี้  
 ๑) ภาษีบ ารุงท้องที ่ 
 ๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ๓) ภาษีป้าย 
 ๔) อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์  
 ๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  
 ๖) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 ๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
 ๘) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน 
 ๙) อากรนกน างแอ่น  
 ๑๐) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล  
 ๑๑) เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
 ๑๒) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
 ๑๓) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 ๑๔) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
 ๑๕) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
 ๑๖) เงินที่เก็บตามกฎหมาว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
 ๑๗) ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

                                                           
๘๔ สุรพล สุยะพรหม, การเมืองกับการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓๓ - ๒๓๔. 



๗๓ 
 
 ๑๘) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด๘๕ 
 ๑๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
 ๓. รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) รายได้จากทรัพย์สินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๔) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้  
 ๕) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 ๖) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 แผนภาพที่ ๒.๒ รายได้ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล๘๗ 
 
 ๘. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เงินเดือน  
 ๒) ค่าจ้าง  
 ๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
 ๔) ค่าใช้สอย  

                                                           
๘๕ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม), ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๔๖. 
 ๘๖ ธีระพล อรุณะกสิกรและคนอื่นๆ, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๗๐. 
 ๘๗ อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๐. 

ภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียม 

 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

รายได้จากทรัพย์สินและ 
รายไดอ่ื้นๆ 

 

เงินกู้ 

รายได้ อบต. 

 

งบประมาณ
ของ อบต 

อบต. 

 



๗๔ 
 
 ๕) ค่าวัสดุ  
 ๖) ค่าครุภัณฑ์  
 ๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ  
 ๘) ค่าสาธารณูปโภค  
 ๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น  
 ๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน  
 มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง มหาดไทยก าหนดไว้ เงินค่าตอบแทนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์ การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 การจัดเกณฑ์อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเป็น 
๕ ชั้น รายละเอียดดังตารางที่ ๒.๑ ตารางที ่
 
 ๒.๑ เกณฑ์อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ชั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล เกณฑ์รายได้ จ านวนพนักงานส่วนต าบล 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

  ๒๐  ล้านบาทข้ึนไป 
  ๑๒ – ๒๐ ล้านบาท 
  ๖ – ๑๒   ล้านบาท 
  ๓ – ๖     ล้านบาท 
  ไม่เกิน ๓  ล้านบาท 

๒๑ 
๑๒ 
๖ 
๔ 
๓ 

 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐และพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้มกีารประกาศใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุล าคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
การประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศก าหนดให้ หมวดที่ ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๒๒๕ ให้ก าหนดขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ ๘๘ 
  

                                                           

 ๘๘ ส านักงานเลขานุการ อบต.อุบลราชธานี , คู่มือการบริหารงานบุคคล อบต. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, (อุบลราชธานี: ม.ป.พ., ๒๕๔๒), หน้า ๘๔. 



๗๕ 
 
 ๑) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๑ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ ่ 
 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๒และชั้น ๓ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ขนาดกลาง  
 ๓) องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๔และชั้น ๕ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ขนาดเล็ก 
  จากโครงสร้างในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจากที่มีสมาชิกที่มาจากการมีต าแหน่งและอยู่ในสายการบังคับบัญชา  
ของการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล มาเป็นสมาชิกที่ได้รับการ
เลือกตั้ง โดยตรงเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมากขึ้นและความ
เป็น อิสระในการบริหารมากขึ้นด้วย 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนและศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การพัฒนาการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตากและมี
ผู้สนใจที่ได้ท าการวิจัยในเรื่องนี้เป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ท าการศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียง
และผู้ศึกษาวิจัยจะได้ขอน าเสนอเป็นรายละเอียดดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร  
จากการศึกษาที่ได้ศึกษาหาข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งได้ด าเนินการ

หางานวิจัยเกี่ยวข้องและมีใกล้เคียงกับงานวิจัย อันเป็นแนวทางทีส่ าคัญเพ่ือการศึกษาและผู้วิจัยจะได้
น าผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาเสนอ ดังนี้ 
 พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด)๘๙  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่าพนักงาน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   พนักงานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานใน          การ
บริหารงานตามหลัก อิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดครีศรีธรรมราช
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

                                                           

 ๘๙ พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด),้“การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๗๖ 
 
ประสบการณ์การท างานและรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
 พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร)๙๐ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารบุคคลตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลจากการวิจัยพบว่า ผลการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงานบุคคลในด้านหลักอธิปไตย พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นส าหรับการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ มีการมอบหมายให้ครู
ประเมินการปฏิบัติงานของครูด้วยกันเอง มีการจัดปฐมนิเทศให้บุคลากรใหม่ มีการติดตามผล         
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและมีการเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงานบุคคลในด้านพรหมวิหาร ๔ พบว่า  
 ผู้บริหารมีการให้ค าแนะน าชี้แจง เมื่อประสบปัญหาในการท างาน การช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อประสบภัยพิบัติเช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น การส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การแสดงความยินดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้เลื่อนต าแหน่ง การสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การให้เชิญชวนแก่บุคลากรที่พ้นจากงานไปแล้ว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการหรือท างานวิจัย การมอบหมาย
งานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานของ
ตนเองและการสร้างความสามัคคี ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่คณะ ในโรงเรียน ผลการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงานบุคคลในด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่า ผู้บริหารมีการ
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาค การส่งเสริมบุคลากรให้ได้ใช้
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน การก าหนดค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลแกบุคลากรตาม
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ การปรับปรุงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การยกย่องและ
ชมเชยครูที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกิน 
หรือดูถูกผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย การช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือญาติของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 การส่งให้ไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้นและการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและ
ความเหมาะสม ผลการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน การบริหารงานบุคคลในด้านหลักอคติ ๔ 
                                                           

 ๙๐ พระมหาณัฐพล ปสนฺโน (ดอนตะโก),้“คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 



๗๗ 
 
พบว่า ผู้บริหารมีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ การ
ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ แก่บุคลากรการชี้แจงเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของบุคลากร ความพึงพอใจ  
 เมื่อผลงานของบุคลากรในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับและได้ท าการการประเมินผลงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การตักเตือนด้วยวาจาเมื่อมีการกระท าความผิดเป็นครั้งแรก ไม่
ซ้ าเติมผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดปัญหาในหน้าที่การงาน กฎระเบียบการให้บุคลากรพ้นจากงานใน
โรงเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมการประชุมคณะกรรม เพ่ือพิจารณา ก่อนมีการโยกย้าย
หรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งและการสอบสวนให้รู้ถึงข้อเท็จจริงของสาเหตุและสถานการณ์ที่มีการกระท า
ผิดอย่างรอบคอบก่อนการลงโทษได้  
 พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี)๙๑ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า          
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีสถานภาพ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 
แตกต่างกัน 
 พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง)๙๒ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๗ ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีความคิดเห็นการบริหารงาน

                                                           

 ๙๑ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี),้“การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสงัคหวตัถุ 
๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๙๒ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง) ,้“การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล 
ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  





๗๘ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีต่อการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งหน้าที่
สถานภาพและประสบการณ์ท างาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
หลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน 
 พระจรูณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี)๙๓ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ” พบว่า
ประชาชนมีระดับ ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ 
มาก (  = ๓.๕๒)และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชาชน
กลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มี 
เพศอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สุพจน์ เจริญข า ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี      
จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากผลเปรี ยบเทียบทัศนะของประชาชนต่อ              
การบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุ         
วรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกันและระดับการศึกษา
ต่างกันมีทัศนะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มี
ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   

                                                           

 ๙๓ พระจรูณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี),้“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย:     
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 





๗๙ 
 
 อาจพล วงศ์บุษราคัม๙๔ ได้วิจัยเรื่อง“การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลัก ธรร
มาภิบาล” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมีคุณภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กรมชลประทานให้ความส าคัญกับ
หลักความโปร่งใสมากที่สุด รองลงมาคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความ
รับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วม ปัญหา อุปสรรค ที่พบคือ ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลัก ใน
หลักการมีส่วนร่วม การปรับปรุงข้อกฎหมาย บางครั้งไม่ครอบคลุมในปัญหา อุปสรรค ข้อเท็จจริง ที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้เชิญผู้ปฏิบัติเข้าร่วมท างาน ท าให้เมื่อกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ หลักความคุ้มค่าการบริหารเงินงบประมาณของกรมชลประทาน บางส่วนไม่ได้ใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด หลักความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานไม่คล่องตัวเนื่องจากปริมาณมี
มาก บุคลากรไม่เพียงพอ เกี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงานส่วนหลักคุณธรรม  
 หลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใสจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมส าหรับ         
การบริหารสรุปได้ว่า การบริหารงานที่จะให้ได้ผลดีนั้นผู้น าหรือผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น
จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริตและมีความเสียสละหรือตามหลักธรรมที่ใช้ใน    
การบริหาร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมซึ่งจะท าให้ผู้คนทั้งหลายเคารพ นับถือ ยอย่องและ
ศรัทธาและจะส่งผลถึงงานที่ได้ช่วยกันท าให้เกิดความส าเร็จ ดังนั้นทุกคนจ าต้องมีคุณธรรม โดยเฉพาะ
ภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 สุพจน์ เจริญขํา๙๕ ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า ประชาชนมี
ทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อ 
การบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร   
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกันและระดับการศึกษาต่างกัน 
มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มี
ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

                                                           

 ๙๔ อาจพล วงศ์บุษราคัม,้“การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภบิาล”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๙๕ สุพจน์ เจริญข า ,้“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๐ 
 
 เอกราช ปลอดโปร่ง๙๖ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
พนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า ๑) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส า นักงานเขต บางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.47, S.D.= ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านฉันทะ ด้านจิตตะและด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านวิริยะ อยู่ในระดับ (๒) ปาน
กลาง ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านฉันทะ (  = ๓.๕๔, S.D.= ๐.๗๓) ด้านจิตตะ (  = ๓.๕๑, S.D.= 
๐.๖๖) ด้านวิมังสา ( = ๓.๔๓, S.D.= ๐.๗๑)และด้านวิริยะ ( = ๓.๓๙, S.D.= ๐.๗๑) ๒) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ  พนักงานเทศกิจ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี 
ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑และประชาชนที่มี อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ส่วนประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓) ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการท างาน การปฏิบัติงานไม่ค่อยต่อเนื่อง ส่วนมากงานค่อนข้าง
ด่วนและเป็นงานเฉพาะหน้า เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนและกระบวนการไม่
ชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางครั้ง ค่าตอบแทนล่วงเวลาไม่มี ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความพึงพอใจในงานที่ท า ส าหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดการ
อบรมเพ่ิมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากข้ึน ผู้ควบคุมหรือหัวหน้า ควรตรวจตราผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับงาน จัดทีมบริหารส าหรับงานเร่งด่วนหรืองานเฉพาะ
หน้า การมอบหมายงานต้องมีความชัดเจน ในกระบวนการขั้นตอนเพ่ิมแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น 
ค่าล่วงเวลา โบนัส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล   
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารงานและไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น เพ่ือให้ได้มีการปกครองด้วยตนเองตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประชาชนจะ
สามารถได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นระหว่างการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ได้มีผู้วิจัยจ านวนหลายท่านได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ครั้งนี้มดัีงต่อไปนี้ 
                                                           

 ๙๖ เอกราช ปลอดโปร่ง,้“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”,้วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

 



๘๑ 
 
 ธนิตา ฐิติภากร๙๗ ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม พบว่า ความโปร่งใสของเทศบาลต าบล
อยู่ในระดับปานกลางและองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบความโปร่งใส
ในการบริหารงานเทศบาล ๑) การเปิดเผยข้อมูล ๒) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ ๓) 
ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ๔) การให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารงาน 
 ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข๙๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความสามารถ    
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานองค์การบริการบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างของอายุ ระดับการศึกษาและต าแหน่งมี
ระดับการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 
 รหัส แสงผ่อง๙๙ ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมา        
ภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรีและมี
กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก โดยมีกระบวนการ
บริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือกระบวนการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักความคุ้มค่า ส าหรับค่าเฉลี่ยที่มีค่าต่ าสุด คือกระบวนการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักความรับผิดชอบ 
 ๒) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ แตกต่างกันมีกระบวนการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

                                                           
๙๗ ธนิตา ฐิติภากร,้“การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสการบริหารงานของเทศบาลต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖). 
 ๙๘ ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข,้“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบลในจังหวัดกาฬสินธุ์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๖). 
 ๙๙ รหัส แสงผ่อง,้“กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรม           
การบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๗). 



๘๒ 
 
 ๓) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี 
ที่มตี าแหน่งของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลและระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน        
มีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
อภิชาต โชติชัชวาลกุล ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับมาก 
 ๒) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเป็นรายด้าน จ าแนกตาม ต าแหน่ง เพศ
อายุ พบว่าแตกต่างกันตามหลักนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการท างานพบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕  
 ๓) ปัญหาและแนวทางในการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า จะต้องมีการ
ท างานแบบโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และยุติธรรม มีการวางแนวทางการท างานร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนวรียา เอ่ียมวิบูลย์ ได้ท า การวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการ
สนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับต าบล มีความคิดเห็นต่อศักยภาพในกรปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ต าแหน่งของคณะท างานสนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับต าบล มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมี
วินัยส าคัญทางสถิติส่วนตัวแปรอ่ืนๆ คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลความเชื่อในหลักประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับต าบล ไม่มี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 อภิชาต โชติชัชวาลกุล๑๐๐ ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับมาก  

                                                           

 ๑๐๐ อภิชาต โชติชัชวาลกุล,้“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรณีศึกษาในเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี , รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 



๘๓ 
 
 ๒) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเป็นรายด้าน จ าแนกตาม ต าแหน่ง เพศ
อายุ พบว่าแตกต่างกันตามหลักนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการท างานพบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ (๓) ปัญหาและแนวทางในการ
ท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า จะต้องมีการท างานแบบโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และยุติธรรม มีการวางแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชน 

วรียา เอ่ียมวิบูลย์๑๐๑ ไดท้ า การวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนา
ชนบทระดับต าบล มีความคิดเห็นต่อศักยภาพในกรปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ต าแหน่งของ
คณะท างานสนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับต าบล มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมีวินัยส าคัญทางสถิติส่วนตัวแปร
อ่ืนๆ คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลความเชื่อในหลัก
ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอคณะกรรมการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับต าบล ไม่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส่วนต าบลพบว่า การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงานในด้านอ านาจหน้าที่ ในการ
ให้บริการสาธารณะ โดยรัฐต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนบุคลากรและกระจายงบประมาณไปยัง
องค์การบริหารส่วนต าบลและรัฐควรให้ค าแนะน าและส่งเสริมความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

จินตนา กัลยาณพันธ์๑๐๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอ 
เมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  

                                                           

 ๑๐๑ วรียา เอี่ยมวิบูลย์,้“ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล”, ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,๒๕๔๒). 
 ๑๐๒ จินตนา กัลยาณพันธ์,้“การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล:กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศา 
สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙). 



๘๔ 
 

๒) เพศและอายุที่แตกต่างกัน ท า ให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอาชีพระดับ
การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยพบว่า  
 ๒.๑ อาชีพค้าขาย/ทาธุรกิจ/พนักงานบริษัท มีส่วนร่วมมากกว่าอาชัพรับจ้างส่วนอาชีพ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มีส่วนร่วมมากกว่าเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง 
 ๒.๒ ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวช. มีส่วนร่วมมากกว่า ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ส่วนการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมมากกว่าประถมศึกษา 
 ๒.๓ รายได้ต่ ากว่า ๓,๐๐๑ บาท กับ ๓,๐๐๑-๖,๐๐๐ บาท มีส่วนร่วมมากกว่ารายได้
๖,๐๐๑-๙,๐๐๐ บาท 
 ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม๑๐๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา : 
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับชั้น ๓, ๔และ ๕ จังหวัดราชบุรี การศึกษาศักยภาพของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอนงาน บริหารระบบประปาหมู่บ้านจากกรมอนามัย 
เป็นการศึกษาเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานกระจาย อ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นตามนโยบาย        
การกระจายอ านาจที่ประสบปัญหา การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินศักยภาพของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจังหวัดราชบุรี ในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
จากกรมอนามัย รวมทั้งทราบถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้ อบต. มีศักยภาพฯ ศึกษาจากกลุ่มศึกษาจ านวน 
๓๔๐ ราย เก็บข้อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการจ าแนกพหุด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มศึกษามีศักยภาพในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบ
ประปา หมู่บ้านระดับปานกลาง ปัจจัยบุคคลด้านการศึกษาและรายได้มีผลต่อระดับศักยภาพฯ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕และปัจจัยด้านการศึกษามีผลต่อปัจจัยด้าน ความรู้ โดยที่ปัจจัยด้าน
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพฯ จากการวิเคราะห์แบบ จ าแนกพหุพบว่า เพศชาย, การมีการศึกษา
สูง, มีรายไดสู้ง มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับ ศักยภาพฯ โดยเพศชายมีศักยภาพฯ สูงกว่าเพศหญิง การมี
การศึกษาระดับที่สูงทาให้ เกิดศักยภาพฯ สูงกว่าการมีการศึกษาระดับต่ า รายได้ที่สูงกว่าก่อให้เกิด
ศักยภาพฯ ที่สูงกว่ารายได้ต่ า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพฯ สูงคือผู้ที่มี การศึกษา
สูง ควรให้การพัฒนาความรู้แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การ บริหารส่วนต าบล

                                                           

 ๑๐๓ ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม,้“ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอน
งานบริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลระดับช้ัน ๓, ๔และ ๕ 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕). 



๘๕ 
 
ด้วยกันควรคัดเลือกผู้มีการศึกษาที่ดีเข้าเป็นผู้บริหารองค์กร ต่อไป ควรมีการศึกษาองค์กรที่ได้รับการ
ถ่ายโอนงาน  
  

สัมพันธ์ ภุ่มมาลา๑๐๔ ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีใน
อ าเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 

๑) บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี พบว่า ในภาพรวมแล้วกลุ่มสตรีบทบาท
ในทางการเมืองค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ แม้กลุ่มสตรีส่วนใหญ่จะมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นอย่างด ี

๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มสตรี พบว่า มีปัจจัย          
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ๒ ประการ คือ ปัจจัยด้านอาชีพ พบว่าระดับความ
สนใจทางการเมืองมีน้อย ปัจจัยด้านรายได้ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยในเขตอ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งในและต่างอ าเภอ ทั้งสืบเนื่องจากการเป็น
สังคมแบบเดิมค่อนขา้งมาก คือ การให้การยอมรับ นับถือเพศชายมากกว่าเพศหญิง ท าให้การเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมีน้อยตามมา 
 วิจิตร ก๋าตุ้ย๑๐๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างความเข้มแข็ง 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
บทบาทด้านการสร้างความเข้มแข็ง รองลงมา ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและด้านการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละบทบาททั้ง ๓ ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการสร้างชุมชนเข้มแข็งจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์ การบริหารส่วน
ต าบลไมแ่ตกต่างกัน 

                                                           

 ๑๐๔ สัมพันธ์ ภุ่มมาลา,้“การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในอ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
 ๑๐๕ วิจิตร ก๋าตุ่ย,้“บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษาตาบลบ
วกค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง , 
(บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๘๖ 
 
 จิรัฐภาคย์ อ่ินแก้ว๑๐๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเพราะกรณีเทศบาลต าบลแม่ริน อ าเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๔๐-๕๐ ปี สถานภาพ
สมรสแล้วมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายไดไ้มเ่กิน ๕,๐๐๐ บาทต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ไม่มีสถานภาพทางสังคมหรือไม่มีต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลแม่ริน กิจกรรมที่
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมที่ประชาชาเห็นด้วยมากที่สุดคือ ต้องการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและตอ้งการความรู้ในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
๑๐๖ จิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว,้“บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี

เทศบาล ต าบลแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง , 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 



๘๗ 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีการก าหนดแนวความคิดการวิจัย (Conceptual  Framwork) อันประกอบด้วย ตัวแปรต้น
(Independent Variables) ตัวแปรตาม (Lndependent Variables) 
 ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและกระบวนการบริหาร แบ่งออกเป็น ๑. การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(C) ๒. การประเมินปัจจัยน าเข้า (I) ๓. การประเมินกระบวนการ (P) ๔. การประเมินผลผลิต (P) 

๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวน  ๑๐ ด้าน ประกอบไปด้วย 
๑) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ๒) คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓) ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔) วิถีไทยวิถีพอเพียง 
๕) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ๖) รู้กลไกการบริหารราชการ ๗) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐) งานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
    (Independent Variables) (Dependent Variable) 

 
                                                                                                                       

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

กระบวนการบริหาร 
๑. สภาวะแวดล้อม (Contex) 
๒. ปัจจัยน าเข้า   (Input) 
๓.  กระบวนการ  (Process) 
๔. ผลผลิต        (Product) 
    
  
   

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถอบ  

๑. เพศ   
๒. อายุ   
๓. ระดับการศึกษา 
๔. อาชีพ 
๕. รายได้ต่อเดือน  

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก มี ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน 
๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง 
๕. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
๖. รู้กลไกการบริหารราชการ 
๗. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
๘. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๐. งานตามภารกิจของส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ 



 

 
   

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ  (Key Informants) ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

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

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย  

 งานวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methods) ระหว่างวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๓.๒.๑ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งมีจ านวน ๓,๖๗๓ คน๑  

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้มา
จากกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีจ านวน ๓,๖๗๓ คน โดยการเปิดตารางสุ่มตัวอย่างประชากรที่ได้จากสูตรของ 
(Taro Yamane)๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ ดังนี้ 

                                  n =
𝑁

1+𝑁𝑒²
 

โดย   N     =        จ านวนประชากรทั้งหมด 
                 e   =        ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
                 n    =       จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๓,๖๗๓ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 

                 𝑛 = 
3673 

1+3673(0.05)2                       

                 𝑛 = 
3673

1+9.1825
 

                                               𝑛 = 
3673

10.1825
 

                 𝑛 =  360.71  

                 𝑛 = 361 คน                                                   

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๖๑ คน 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวน
ประชากร เพ่ือให้ได้ข้อมูล มีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบ

                                                           

 ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล , ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https//Localwangchan.wordpress.   
com, [๕ เมษายน ๒๕๖๑].  
 ๒ Taro Yamane, Statistics:  An Introductory  Analysis, Third  Edition (New york: Harper 
and Row publication, 1973), P.125. 



๙๐ 
 

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้  

 

 
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของประชากร ในต าบลวังจันทร์

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก รวมรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชนชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

๑ วังโพ ๖๕๓ ๖๔ 
๒ วังพระยาจันทร์ ๓๖๕ ๓๖ 
๓ วังน้ าผึ้ง ๒๔๖ ๒๔ 
๔ นาตาโพ ๕๔๙ ๕๔ 
๕ ดงลาน ๕๓๖ ๕๓ 
๖ ดงสามสิบ ๓๓๕ ๓๓ 
๗ อยู่ดี ๒๐๖ ๒๑ 
๘ มีสุข ๒๕๐ ๒๔ 
๙ ศานติ ๒๐๕ ๒๐ 

๑๐ เด่นกระถิน ๓๒๘ ๓๒ 

 รวม ๓,๖๗๓ ๓๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน =  
 จ านวนตัวอย่างท้ังหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชั้น 

จ านวนประชากรท้ังหมด
 



๙๑ 
 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ

นักวิชาการด้านศาสนา ผู้บริหารในส านักงานเขตอ าเภอสามเงา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้บริหารส านักงานเกษตรอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล จ านวน ๑๒ ท่าน ได้แก่ 
 ๑) พระครูวิศาลกิจจานุวัตร    เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๒) พระครูวินิตสีลโสภณ      เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ จังหวัดตาก 
 ๓) นายธีระชัย ทศรฐ         นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔) นายอุทัย เลิศวุฒิ   ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๕) นายอุทิศ  อินอยู่        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๖) นายปรีชา  สงนพรัตน์     เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๗) นายอังกูล เอ่ียมสะอาด          ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๘) นายสุรพงษ์ ศรีลามล      ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๙) นายพล มีใจดี          ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระหมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๑๐) นายนิเทศ ค าปาสังข์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล     

 บ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๑๑) นายอรรณนพ  มาลีแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
        ๑๒) นางกิตติยา จอกทอง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม (Quantitative) และแบบสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้๓ 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑) ศึกษา “การพัฒนาการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา สารนิพนธ์ 
 ๔) สร้างเครื่องมือการวิจัยในการสอบถาม 
                                                           

 ๓  ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๒ 
 

 ๕) น าเสนอโครงร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)๔ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน ามาตรวจให้
คะแนนหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของความเชื่อมั่นตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s Aipha 
Coefficient)๕ 
 ๗) น าเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ๙) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์๖  
 ๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
 ๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือ เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 ๑) แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้  

 ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ จ านวน ๕ ข้อ  
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับ “การบริหารโครงการ” มีจ านวนอยู่๔ ด้าน ประกอบไป
ด้วย ๑) ด้านสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านปัจจัยน าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านผลผลิต มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้    
 

                                                           
๔ พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ,์ 

๒๕๕๒), หน้า ๑๔.  
๕ ล้วน สายยศและอังคณา สาย, เทคนิคกำรวัดผลกำรเรียนรู,้ พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สุวี

ริยาสาส์น, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕. 
๖ ชุติ ระบอบและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๓ 
 

       ๕ มากที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น  มากที่สุด 
     ๔    มาก     หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     มาก 
     ๓ ปานกลาง หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็น     ปานกลาง  
        ๒  น้อย         หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อย  
     ๑ น้อยที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวน ๑๐ ด้าน ประกอบไปด้วย ๑) ด้านความสามัคคี 
๒) ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓) ด้านชุมชุนอยู่ดีมีสุข ๔) ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง ๕) ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
๖) ด้านรู้กลไกการบริหารราชการ ๗) ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘) ด้าน รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙) ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐) ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  ๕ มากที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น  มากที่สุด 
     ๔    มาก     หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     มาก 
     ๓ ปานกลาง หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็น     ปานกลาง  
        ๒  น้อย         หมายถึง    ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อย  
     ๑ น้อยที่สุด  หมายถึง      ประชาชนมีความคิดเห็น     น้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามปลายเปิด การพัฒนาการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวน ๑๐ ด้าน ประกอบไปด้วย ๑) 
ด้านความสามัคคี ๒) ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓) ด้านชุมชุนอยู่ดีมีสุข ๔) ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง ๕) ด้านรู้
สิทธิรู้หน้าที่ ๖) ด้านรู้กลไกการบริหารราชการ ๗) ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘)ด้าน รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ๙) ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐) ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ  
 ๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) แบบสอบถำม (Questionnaire) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  
 ๑. ๑ ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่
สร้างไว้  
 ๑.๒ หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและ 
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้ เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ได้แก ่
 
 
 



๙๔ 
 

 ๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
       ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 คณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนอรก์รุงเทพฯ 
 ๕) ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล  อาจารย์พิเศษ 

 คณะสังคมศาสตร์ 
 กรมราชทัณฑ ์

เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ 
และตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC)๗ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๖ - ๑.๐ แสดง
ให้เห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

๑.๓ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหา
ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α.coefficient)๘ ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๔๖ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับสูงสามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

๑.๔ น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริง ที่ใช้ในการวิจัยต่อไป  

                                                           

 ๑๐ บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://    
www.udru.ac.th/attachments/elearning/01/10.pdf, [๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐].  
 ๘ ชุติระ ระบอบและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติ 
๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๕ 
 

๒) แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depthInterview) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้  

๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ.ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
๒) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุม 

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  
๓) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มาปรับแก้ไข เพ่ือน าไป

สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนในชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล โดยแจกกับประชากรที่อยู่ในต าบลวัง
จันทร์อ าเภอสามเงา จังหวัดตากที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๑ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเองแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน ๓๖๑ ชุดคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐% ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๓) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒) ท าการนับวันเวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามที่ก าหนดไว้ 

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น     
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวม เพ่ือวิเคราะห์ โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 



๙๖ 
 

๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์  โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

และพรรณนา  สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ๒ ) สถิติ อนุมาน ( Inferential.Statistics) ใช้ ส าหรับทดสอบสมมติ ฐานการวิ จั ย 
เพ่ือเปรียบเทียบ ความคิดเห็น ของประชาชนต่อ “การพัฒนาการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่
ใช้คือ การทดสอบ ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่ม ขึ้นไป เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด(Least 
Significant Difference : LSD.) ๙ เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อค าถาม 
ที่ได้จากการประเมินผล มีดังนี้  
   ช่วงค่ำเฉลี่ย                                  กำรแปลควำมหมำย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๔.๒๑ – ๕.๐๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๓.๔๑ – ๔.๒๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๒.๖๑ – ๓.๔๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๑.๘๑ – ๒.๖๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              ๑.๐๐ – ๑.๘๐         ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการเขียนเป็นความ
เรียง และจัดกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 

๓.๕.๒ วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรโครงกำรกับกำรบริหำรโครงกำรไทย
นิยมยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
(r) โดยมีเกณฑ์แปลผล ดังนี้ 

 
 

                                                           
๙ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตร, 

๒๕๕๑), หน้า ๗๕. 



๙๗ 
 

  ช่วงค่ำเฉล่ีย        กำรแปลควำมหมำย 
r=.๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r=-.๕๐ ถึง -๑.๐๐ ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
r=.๓๐ ถึง ๐.๔๙ หรือ r=-.๓๐ ถึง -๐.๔๙ ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
r=.๑๐ ถึง ๐.๒๙ หรือ r=-.๑๐ ถึง -๐.๒๙ ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
r=.๐๐     ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
๓.๕.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์  

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
  ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
  ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ 
เรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้ 
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

 
 



๙๘ 
 

 
 

 

บทท่ี ๔  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตากจังหวัดตาก”มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหาร
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความ
คิดเห็นของประชาชน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๔. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหาร
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๑ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน  
 ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะหก์ารบริหารโครงการ (CIPP) 
 ๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔.๔ แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 



๙๙ 
 

๔.๑ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของประชาชน 

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

๓๖๑ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน แสดงด้วยความถี่และร้อย
ละ    มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๓๖๑) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     

 ชาย  ๑๘๖ ๕๑.๕๐ 
 หญิง  ๑๗๕ ๔๘.๕๐ 
 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

อายุ     
 ๑๘ - ๓๐ ป ี  ๔๙ ๑๓.๖๐ 
 ๓๑ - ๔๐ ป ี  ๖๙ ๑๙.๑๐ 
 ๔๑ - ๕๐ ป ี  ๖๗ ๑๘.๖๐ 
 ๕๑ - ๖๐ ป ี

๖๑ ปีขึ้นไป 
 ๗๖ 

๑๐๐ 
๒๑.๑๐ 
๒๗.๗๐ 

 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา   ๑๖๖ ๔๖.๐๐ 
 มัธยมศึกษา / ปวช.  ๑๐๑ ๒๘.๐๐ 
 อนุปริญญา / ปวส.  ๔๓ ๑๑.๙๐ 
 ปริญญาตรี  ๔๕ ๑๒.๕๐ 
 ปริญญาโท หรือสูงกว่า ๖ ๑.๗๐ 
 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

อาชีพ     
 เกษตรกรรม  ๑๕๗ ๔๓.๕๐ 
 ค้าขาย  ๔๕ ๑๒.๕๐ 
 รับราชการ  ๒๑ ๕.๘๐ 
 รับจ้าง  ๑๒๕ ๓๔.๖๐ 
 อ่ืนๆ   ๑๓ ๓.๖๐ 

 รวม  ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

รายได้ต่อเดือน    
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๑๐๐ ๒๗.๗๐ 
 ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๕๘ ๔๓.๘๐ 
 ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๖๔ ๑๗.๗๐ 
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓๔ ๙.๔๐ 
 ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๕ ๑.๔๐ 
          รวม ๓๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” จ าแนกได้ดังนี้  

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๕๐ และเพศหญิง จ านวน ๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๐ ตามล าดับ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ อายุ
ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐  อายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ จ านวน ๖๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๙.๑๐ อายุ อายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๐ และอายุระหว่าง 
๑๘ - ๓๐ ปี จ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา              
จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๐ และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าจ านวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๗๐ ตามล าดับ 



๑๐๑ 
 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๑๕๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐ อาชีพค้าขาย จ านวน  
๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ อาชีพรับราชการ จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐ และอาชีพอ่ืนๆ 
จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๐ ตามล าดับ    

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ 
บาท มีจ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๐ รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ รายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๐ 
รายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ และรายได้ต่อเดือน 
๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ตามล าดับ 

๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหาร (CIPP) 
ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอ 

สามเงา จังหวัดตาก ๑. ด้านสภาวะแวดล้อม ๒. ด้านปัจจัยน าเข้า ๓. ด้านกระบวนการและ ๔. ด้านผลผลิต 
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ โดยภาพรวม 

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร (CIPP) โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านสภาวะแวดล้อม  ๓.๖๖ ๐.๗๒๖ มาก 
๒. ด้านปัจจัยน าเข้า ๓.๕๑ ๐.๖๙๖ มาก 
๓. ด้านกระบวนการ 
๔. ด้านผลผลิต 

๓.๖๑ 
๓.๕๕ 

๐.๖๖๒ 
๐.๗๑๒ 

มาก 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๘ ๐.๖๒๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๒๕) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม (x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๗๒๖) ด้านกระบวนการ (x̅ = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๖๖๒) 

ด้านผลผลิต (x̅ = ๓.๕๕ = ๐.๗๑๒) ด้านปัจจัยน าเข้า (x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๙๖) มาก ตามล าดับ  
 
 



๑๐๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการ (CIPP) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านสภาวะแวดล้อม 

(n=๓๖๑)  

กระบวนการบริหาร ด้านสภาวะแวดล้อม 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. โครงการไทยนิยมได้ตอบสนองและแก้ปัญหาได้
ตรงจุด 

 
๓.๗๘ 

 
๐.๘๒๔ 

 
มาก 

๒. โครงการไทยนิยมมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
อย่างชัดเจน 

 
๓.๖๕ 

 
๐.๘๑๖ 

 
มาก 

๓. โครงการไทยนิยมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและระบุความ
ต้องการ 

 
 

๓.๕๕ 

 
 

๐.๘๕๒ 

 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๖๖ ๐.๗๒๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๗๒๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการบริหารโครงการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับกระบวนการบริหาร (CIPP) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านปัจจัยน าเข้า 

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร ด้านปัจจัยน าเข้า 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑.  โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่ ๓.๔๐ ๐.๘๗๑ ปานกลาง 
๒.  โครงการไทยนิยมมีบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการด าเนินโครงการ 
 

๓.๕๖ 
 

๐.๘๒๑ 
 

มาก 
๓.  โครงการไทยนิยมมีรูปแบบการจัดกิจกรรม

เหมาะสม 
 

๓.๕๕ 
 

๐.๘๗๑ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๖๙๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านปัจจัยน าเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๙๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ข้อ ๒. โครงการไทยนิยมมีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการ รองลงมา ได้แก่ข้อ ๓. 
โครงการไทยนิยมมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
ข้อ ๑. โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการองค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ  

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. โครงการไทยนิยมมีระดับการศึกษาสภาพ

ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 

๓.๖๐ 
 

๐.๘๓๘ 
 

มาก 
๒. โครงการไทยนยิมมีการชี้แจงและเผยแพร่

รายละเอียดข้อมูลของโครงการแก่ชุมชน 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๘๒๐ 
 

มาก 
๓. โครงการไทยนิยมมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

๓.๕๑ 
 

๐.๗๘๖ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๖๑ ๐.๖๖๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๖๖๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต 

(n=๓๖๑) 

กระบวนการบริหาร ด้านผลผลิต ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ๓.๔๘ ๐.๘๓๔ มาก 
๒. โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

๓.๖๑ 
 

๐.๘๓๐ 
 

มาก 
๓. โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และต่อเนื่อง 
 

๓.๕๖ 
 

๐.๘๗๑ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๕ ๐.๗๑๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๗๑๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๑. แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี ๒. แผนการ
ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔. แผนการด าเนินงาน
ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง ๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ ๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ ๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘. แผนการด าเนินงานด้าน
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ๑๐. แผนการ
ด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ

ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
โดยภาพรวม 

(n=๓๖๑) 

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน   
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี ๓.๕๓ ๐.๗๗๓ มาก 
๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ๓.๔๗ ๐.๗๘๐ มาก 
๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข ๓.๕๒ ๐.๗๓๖ มาก 
๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 
๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม 
๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
๑๐. ด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้านงานตาม
ภาระกิจส่วนราชการ  

๓.๔๒ 
๓.๕๗ 
๓.๕๙ 

 
๓.๕๖ 
๓.๔๔ 

 
๓.๔๙ 

 
๓.๔๘ 

๐.๗๑๐ 
๐.๗๑๙ 
๐.๖๘๓ 

 
๐.๖๘๕ 
๐.๗๑๐ 

 
๐.๘๑๓ 

 
๐.๗๖๖ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๖๒๓ มาก 

 



๑๐๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ 
= ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๒๓) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 

ดังนี้ แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๘๓) แผนการด าเนินงาน

ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๑๙) แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

(x̅ = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๘๕) แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๗๓)

แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข (x̅ = ๓.๕๒ S.D. = ๐.๗๓๖) แผนการด าเนินงานด้านร่วม

แก้ไขปัญหายาเสพติด (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๑๓) ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ (x̅ = ๓.๔๘, 

S.D. = ๐.๗๖๖) แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๗๘๐) แผนการ

ด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๑๐) แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถี

พอเพียง (x̅ = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๑๐) ทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑) 

แผนการด าเนนิงานด้านความสามัคคี 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.จัดกิจกรรมการพบปะสังสรร เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

 
๓.๗๓ 

 
๐.๘๙๑ 

 
มาก 

๒. อบต.มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๘๙๘ 

 
มาก 

๓. อบต.มีการส่งเสริมการท าบุญในโอกาสต่างๆ 
ร่วมกัน 

 
๓.๓๘ 

 
๐.๘๖๗ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๗๗๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน

ความสามัคคีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๗๓) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับ

ค่าเฉลี่ย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ ๑. อบต.จัดกิจกรรมการพบปะสังสรรเพ่ือสร้างความสามัคคีใน

ชุมชน อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ข้อ ๒. อบต.มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ

ชุมชน อยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้องที่สุด ได้แก่ ข้อ ๓. อบต.มีการส่งเสริมการท าบุญใน

โอกาสต่างๆ ร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต. ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักการเสียสละ

ประโยชน์ต่อ ชุมชน 
 

๓.๔๔ 
 

๐.๙๐๕ 
 

มาก 
๒. อบต. มีส่วนร่วมกับประชาชนในช่วยกันดูแล

ผู้สูงอายุ 
 

๓.๔๖ 
 

๑.๐๐๒ 
 

มาก 
๓. อบต. กระตุ้นให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ

และภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 
 

๓.๕๐ 
 

๐.๘๗๖ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๗๘๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคน

ไทยไม่ทิ้งกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๗๘๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.มีการปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 
๓.๖๙ 

 
๐.๘๙๖ 

 
มาก 

๒. อบต.มีการส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนให้กับชุมชน 

 
๓.๕๐ 

 
๐.๘๓๐ 

 
มาก 

๓. อบต.ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดี
ของประชาชน 

 
 

๓.๓๘ 

 
 

๐.๘๔๙ 

 
 

ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๗๓๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน

ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๗๓๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ย ได้แก่ข้อ ๑. อบต.มีการปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ๒. อบต.มีการส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนให้กับชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก และ๓. อบต.ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดี
ของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง   

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาหมู่ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓.๔๒ 

 
๐.๘๑๖ 

 
มาก 

๒. อบต.มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนทั่วไป 

 
 

๓.๔๕ 

 
 

๐.๘๔๙ 

 
 

มาก 
๓. อบต. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.๔๑ 
 

๐.๘๔๘ 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๗๑๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถี

ไทยวิถีพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๗๑๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
วิถีไทยวิถีพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เรื่อง

การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 

๓.๕๑ 
 

๐.๘๕๐ 
 

มาก 
๒. อบต.ได้มีการชี้แจงสิทธิและหน้าของประชาชน

ในระบบประชาธิปไตย 
 

๓.๕๘ 
 

๐.๘๖๖ 
 

มาก 
๓. อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตามกฎหมาย 
 

๓.๖๑ 
 

๐.๘๖๒ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๗๑๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้

สิทธิรู้หน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๗๑๙) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้สิทธิรู้หน้าที่ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

  
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.มีกลไกการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

และข้อบังคับอย่างถูกต้อง 
 

๓.๗๓ 
 

๐.๘๑๗ 
 

มาก 
๒. อบต.ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 

๓.๕๗ 
 

๐.๗๙๓ 
 

มาก 
๓. อบต.ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ต าแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม 
 

๓.๔๖ 
 

๐.๗๘๕ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๖๘๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้

กลไกบริหารราชการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๘๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้กลไกบริหารราชการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 
โดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๘๕๖ 

 
มาก 

๒. อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในสิ่งที่ดี
งาม ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๘๕๐ 

 
มาก 

๓. ท่านมีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหาร
ประเทศ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

 
๓.๖๘ 

 
๐.๘๕๒ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๖ ๐.๖๘๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้รักประชาธิปไตย 

ไทยนิยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๘๕) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านรู้เทา่ทันเทคโนโลยี ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. อบต.จัดหาสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

๓.๔๘ 
 

๐.๘๖๓ 
 

มาก 
๒. อบต.ท าการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่เป็นในการ

พัฒนาชุมชน 
 

๓.๔๔ 
 

๐.๘๔๕ 
 

มาก 
๓. อบต.มีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ 

อย่างสะดวกและทันสมัย 
 

๓.๓๙ 
 

๐.๘๓๔ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๔๔ ๐.๗๑๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่า

ทันเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๗๑๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
รู้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.มีการป้องกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติดภายในชุมชน อย่างเคร่งครัด 

 
๓.๑๒ 

 
๑.๑๙๗ 

 
ปานกลาง 

๒. อบต.ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
ในชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติด 

 
๓.๖๓ 

 
๐.๘๙๘ 

 
มาก 

๓. อบต.ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแล  
ยาเสพติดไม่ให้เข้ามาท าลายประชาชนใน
ชุมชน 

 
 

๓.๗๑ 

 
 

๐.๘๙๖ 

 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๘๑๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วม

แก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๑๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ย ได้แก่ข้อ ๓. อบต.ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยาเสพติดไม่ให้เข้ามา
ท าลายประชาชนในชุมชน อยู่ในระดับมาก ๒. อบต.ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 
เพ่ือป้องกันยาเสพติด อยู่ในระดับมาก และ ๑. อบต.มีการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด
ภายในชุมชนอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับปานกลาง 

  

 
 
 



๑๑๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

                                                                                                           (n=๓๖๑)  

แผนการด าเนนิงานด้านงานตามภาระกิจส่วน
ราชการ 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.ชี้แจงข้อมูลโครงการไทยนิยมให้
ประชาชนรับทราบ 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๘๕๗ 

 
มาก 

๒. เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการ
ประสานงานโครงการไทยนิยม 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๘๔๖ 

 
มาก 

๓. เจ้าหน้าที่ มีความซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ใน
โครงการไทยนิยม 

 
๓.๔๗ 

 
๐.๙๔๙ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๗๖๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงาน

ตามภาระกิจส่วนราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๗๖๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย

นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภาระกิจส่วนราชการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ๒ กลุ่ม ในเรื่อง เพศและ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า ๒ กลุ่ม ในเรื่อง อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ถ้าพบความแตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๖๑)  

การบริหารโครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืน 

เพศ  
ชาย (๑๘๖ คน) หญิง (๑๗๕ คน)   

    t Sig. 

x̅ S.D x̅ S.D   
๑. แผนการด าเนินงานด้าน

ความสามัคคี 
 

๓.๕๖ 
 

๐.๘๐๐ 
 

๓.๔๙ 
 

๐.๗๔๔ 
 
๐.๘๗๔ 

 
๐.๓๘๓ 

๒. แผนการด าเนินงานด้านคน
ไทยไม่ทิ้งกัน 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๘๓๔ 

 
๓.๔๕ 

 
๐.๗๒๑ 

 
๐.๕๒๘ 

 
๐.๕๙๘ 

๓. แผนการด าเนินงานด้าน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๗๕๖ 

 
๓.๔๗ 

 
๐.๗๑๓ 

 
๑.๔๐๒ 

 
๐.๑๖๒ 

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถี
ไทยวิถีพอเพียง 

 
๓.๔๒ 

 
๐.๗๘๕ 

 
๓.๔๓ 

 
๐.๖๒๓ 

 
-๐.๒๔๗ 

 
๐.๘๐๕ 

๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้
สิทธิรู้หน้าที่ 

 
๓.๖๐ 

 
๐.๗๕๕ 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๖๗๘ 

 
๐.๙๕๙ 

 
๐.๓๓๘ 

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ 

 
๓.๖๒ 

 
๐.๗๓๔ 

 
๓.๕๖ 

 
๐.๖๒๕ 

 
๐.๗๘๕ 

 
๐.๔๓๓ 

๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รัก
ประชาธิปไตยไทยนิยม 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๗๔๘ 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๖๑๑ 

 
๐.๙๖๕ 

 
๐.๓๓๕ 

๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่า
ทันเทคโนโลยี 

 
๓.๔๗ 

 
๐.๗๖๙ 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๖๔๒ 

 
๐.๗๒๙ 

 
๐.๔๖๗ 

๙. แผนการด าเนินงานด้านรว่ม
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
๓.๕๖ 

 
๐.๘๔๓ 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๗๗๖ 

 
๑.๘๑๖ 

 
๐.๐๗๐ 

๑๐. แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภาระกิจส่วน
ราชการ 

 
 

๓.๕๔ 

 
 

๐.๗๙๕ 

 
 

๓.๔๑ 

 
 

๐.๗๓๐ 

 
 
๑.๖๓๘ 

 
 
๐.๑๐๒ 

รวม ๓.๕๔ ๐.๖๘๕ ๓.๔๗ ๐.๕๔๗ ๑.๑๓๖ ๐.๒๕๗ 



๑๒๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน (t = ๑.๑๓๖, Sig. = ๐.๒๕๗) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ไมแ่ตกต่างกันทุกด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๑ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๖๑) 

การบริหารโครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม ๑.๗๑๕ ๔ ๐.๔๒๙ ๐.๗๑๖ ๐.๕๘๒ 
ด้านความสามัคคี ภายในกลุ่ม ๒๑๓.๓๒๑ ๓๕๖ ๐.๕๙๙   
 รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    

๒.แผนการด าเนินงาน 
ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๘๙ ๔ ๑.๐๗๒ ๑.๗๗๖ ๐.๑๓๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๔.๙๖๙ ๓๕๖ ๐.๖๐๔   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนินงาน 
ด้านชุมชนอยู่ดี 
 มีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๙๗๙ ๔ ๐.๗๔๕ ๑.๓๘๐ ๐.๒๔๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๒.๑๙๗ ๓๕๖ ๐.๕๔๐   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนินงาน
ด้านวิถีไทยวิถี
พอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๓๙๘ ๔ ๐.๓๔๙ ๐.๖๙๐ ๐.๕๙๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๐.๑๔๑ ๓๕๖ ๐.๕๐๖   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนินงาน        ระหว่างกลุ่ม ๒.๘๒๐ ๔ ๐.๗๐๕ ๑.๓๗๐ ๐.๒๔๔ 
   ด้านรู้สิทธิรู ้ ภายในกลุ่ม ๑๘๓.๑๔๖ ๓๕๖ ๐.๕๑๔   

หน้าที่ รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    
๖.แผนการด าเนินงาน

ด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๕๙๕ ๔ ๐.๖๔๙ ๑.๓๙๖ ๐.๒๓๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๕.๔๕๕ ๓๕๖ ๐.๔๖๕   
รวม ๑๖๘.๐๕๐ ๓๖๐    

๗. แผนการด าเนินงาน
ด้านรู้รักประชาธิป 

      ไตยไทยนิยม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๔๘๘ 
๑๖๘.๔๑๓ 
๑๖๘.๙๐๑ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๐.๑๒๒ 
๐.๔๗๓ 

 

๐.๒๕๘ ๐.๙๐๕ 

 

 



๑๒๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ (ต่อ) 

๘.แผนการด าเนิน 
    งานด้านรูเ้ท่า

ทันเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๒๔๗ 
๑๘๐.๑๒๗ 
๑๘๑.๓๗๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๐.๓๑๒ 
๐.๕๐๖ 

๐.๖๑๖ ๐.๖๕๑ 

 
 

๙.แผนการด าเนิน 
งานด้านร่วม
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๐๒๖ ๔ ๒.๐๐๖ ๓.๑๐๓* ๐.๐๑๖ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๐.๑๖๘ ๓๕๖ ๐.๖๔๗   
รวม ๒๓๘.๑๙๔ ๓๖๐ 

   

๑๐.แผนการ
ด าเนิน 

       งานด้านงาน 
        ตามภารกิจ 
        ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๔๐๘ ๔ ๐.๖๐๒ ๑.๐๒๗ ๐.๓๙๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๘.๗๓๗ ๓๕๖ ๐.๕๘๖   
 

รวม 

 
๒๑๑.๑๔๕ 

 
๓๖๐    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๒๖ ๔ ๐.๒๓๑ ๐.๕๙๔ ๐.๖๖๗ 

ภายในกลุ่ม ๑๓๘.๖๔๘ ๓๕๖ ๐.๓๘๙   
รวม ๑๓๙.๕๗๔ ๓๖๐    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดย
ภาพรวมจ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๕๙๔, Sig. = ๐.๖๖๗)  ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ในแผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (F = ๓.๑๐๓, 
Sig. = ๐.๐๑๖) ดังนั้นจึงเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) ในด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดตารางที่ ๔.๒๐  

 
 
 



๑๒๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(n=๓๖๑)  

 
อายุ 

 

 
อายุ 

๑๘ - ๓๐ ป ี ๓๑ - ๔๐ป ี ๔๑ - ๕๐ 
  

๕๑ - ๖๐ป ี ๖๑ ปี 
ขึ้นไป 

 ๓.๒๗ ๓.๕๕ ๓.๓๖ ๓.๔๒ ๓.๖๙ 

๑๘ - ๓๐ ป ี  ๓.๒๗ - -๐.๒๘ -๐.๐๙ -๐.๑๕ -๐.๔๒* 
๓๑ - ๔๐ ป ี ๓.๕๕ - - ๐.๑๙ ๐.๑๓ -๐.๑๔ 
๔๑ - ๕๐ ป ี  ๓.๓๖ - - - -๐.๐๖ -๐.๓๓* 
๕๑ - ๖๐ ป ี ๓.๔๒ - - - - -๐.๒๗* 
๖๑ ปีขึ้นไป ๓.๖๙ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ - ๓๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี และ๕๑ -  
๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแผนการด าเนินงานด้านร่วม
แก้ไขปัญหายาเสพติด น้อยกว่าประชาชนที่มอีายุ ๖๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๒๔ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=๓๖๑) 

จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนนิ ระหว่างกลุ่ม ๒๐.๒๐๓ ๔ ๕.๐๕๑ ๙.๒๒๙** ๐.๐๐๐ 
งานด้านความ ภายในกลุ่ม ๑๙๔.๘๓๓ ๓๕๖ .๕๔๗   
สามัคคี รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    

๒.แผนการด าเนิน 
   งานด้านคนไทย 
    ไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๐๔๕ ๔ ๔.๒๖๑ ๗.๕๐๒** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๒.๒๑๔ ๓๕๖ .๕๖๘   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนิน 
    งานด้านชุมชน 
    อยู่ดีมีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๑๙.๕๖๑ ๔ ๔.๘๙๐ ๙.๙๑๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๕.๖๑๕ ๓๕๖ ๐.๔๙๓   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนิน 
    งานด้านวิถีไทย 
     วิถีพอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๑๐๘ ๔ ๔.๐๒๗ ๘.๖๖๖** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๕.๔๓๑ ๓๕๖ ๐.๔๖๕   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนิน     ระหว่างกลุ่ม ๑๘.๕๘๕ ๔ ๔.๖๔๖ ๙.๘๘๒** ๐.๐๐๐ 
งานด้านรู้สิทธิ ภายในกลุ่ม ๑๖๗.๓๘๐ ๓๕๖ ๐.๔๗๐   
รู้หน้าที่ รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    

๖.แผนการด าเนิน     
งานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒๐.๙๙๖ 
๑๔๗.๐๕๔ 
๑๖๘.๐๕๐ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๕.๒๔๙ 
๐.๔๑๓ 

๑๒.๗๐๗** ๐.๐๐๐ 

๗.แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้รัก

ประชาธิปไตย
ไทยนิยม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
 
รวม 

๑๖.๖๕๐ 
๑๕๒.๒๕๒ 

 
๑๖๘.๙๐๑ 

๔ 
๓๕๖ 

 
๓๖๐ 

๔.๑๖๒ 
๐.๔๒๘ 

๙.๗๓๓** ๐.๐๐๐ 

 



๑๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ (ต่อ) 

๘.แผนการด าเนิน 
    งานด้านรูเ้ท่า

ทันเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๙.๒๑๐ 
๑๖๒.๑๖๔ 
๑๘๑.๓๗๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๔.๘๐๓ 
๐.๔๕๖ 

 

๑๐.๕๔๓** ๐.๐๐๐ 

๙.แผนการด าเนิน 
          งานด้านร่วม  
          แก้ไขปัญหา 
ยา       เสพติด 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๑.๖๒๕ 
๒๒๖.๕๖๘
๒๓๘.๑๙๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๒.๙๐๖ 
๐.๖๓๖ 

๔.๕๖๗** ๐.๐๐๑ 

๑๐แผนการด าเนิน 
    งาน.ด้านงาน   
    ตามภารกิจ 
    ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒๐.๓๙๒ 
๑๙๐.๗๕๓ 
๒๑๑.๑๔๕ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๕.๐๙๘ 
๐.๕๓๖ 

 

๙.๕๑๕** ๐.๐๐๐ 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๗.๒๘๗ 
๑๒๒.๒๘๗ 
๑๓๙.๕๗๔ 

๔ 
๓๕๖ 
๓๖๐ 

๔.๓๒๒
๐.๓๔๔ 

๑๒.๕๘๒** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบตวามคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  โดย
ภาพรวมจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F = 
๑๒.๕๘๒, Sig. = ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก แตกต่างกันทุกด้าน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  
โดยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังใน
ตารางที่ ๔.๒๒ - ๔.๓๒ 

 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๔ ๓.๘๓ ๓.๕๐ ๓.๗๑ ๒.๗๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๔ - -๐.๔๙* -๐.๑๖ -๐.๓๗* ๐.๕๖ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๓* 

 
๐.๑๒ 

 
๑.๐๕* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๑ 

 
๐.๗๒* 

ปริญญาตรี ๓.๗๑ - - - - ๐.๙๓* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๗๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
และประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี                     

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
ความสามัคคี มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มรีะดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล แผนการ
ด าเนินงานด้านความสามัคคี มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  





๑๒๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๙ ๓.๗๗ ๓.๓๙ ๓.๕๙ ๒.๙๔ 

ประถมศึกษา ๓.๒๙ - -๐.๔๘* -๐.๑๐ -๐.๓๐* ๐.๓๕ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๘* 

 
๐.๑๘ 

 
๐.๘๓* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๓๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๐ 

 
๐.๔๕ 

ปริญญาตรี ๓.๕๙ - - - - ๐.๖๔* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๙๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี                    

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคน
ไทยไม่ทิ้งกัน มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า   

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่
ทิ้งกัน มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕  





๑๒๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๒ ๓.๘๗ ๓.๕๐ ๓.๕๕ ๓.๒๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๒ - -๐.๕๕* -๐.๑๘ -๐.๒๓ ๐.๐๔ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๗* 

 
๐.๓๒* 

 
๐.๕๙* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๕ 

 
๐.๒๒ 

ปริญญาตรี ๓.๕๕ - - - - ๐.๒๗ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๒๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนที่มีระดับการศึกษาประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีป่ระชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ ๐.๐๕  

 
 





๑๒๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๖ ๓.๗๓ ๓.๓๓ ๓.๕๓ ๒.๙๔ 

ประถมศึกษา ๓.๒๖ - -๐.๔๗* -๐.๐๗ -๐.๒๗* ๐.๓๒ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๔๐* 

 
๐.๒๐ 

 
๐.๗๙* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๓๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๐ 

 
๐.๓๙ 

ปริญญาตรี ๓.๕๓ - - - - ๐.๕๙ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๙๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
วิถีไทยวิถีพอเพียง มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 





๑๓๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๗ ๓.๘๙ ๓.๕๐ ๓.๖๙ ๓.๑๗ 

ประถมศึกษา ๓.๓๗ - -๐.๕๒* -๐.๑๓ -๐.๓๒* ๐.๒๐ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๙ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๙* 

 
๐.๒๐ 

 
๐.๗๒* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๙ 

 
๐.๓๓ 

ปริญญาตรี ๓.๖๙ - - - - ๐.๕๒ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๑๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
และประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
สิทธิรู้หน้าที่ มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 





๑๓๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๙ ๓.๘๕ ๓.๕๗ ๓.๘๖ ๒.๗๘ 

ประถมศึกษา ๓.๓๙ - -๐.๔๖* -๐.๑๘ -๐.๔๗* ๐.๖๑* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๕ 

 
- 

 
- 

 
๐.๒๘* 

 
-๐.๐๑ 

 
๑.๐๗* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๙* 

 
๐.๗๙* 

ปริญญาตรี ๓.๘๖ - - - - ๑.๐๘* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๗๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. และประชาชนที่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มากกว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้





๑๓๒ 
 

กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
ตารางที่ ๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๘ ๓.๘๓ ๓.๔๓ ๓.๗๖ ๓.๑๑ 

ประถมศึกษา ๓.๓๘ - -๐.๔๕* -๐.๐๕ -๐.๓๘* ๐.๒๗ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๔๐* 

 
๐.๐๗ 

 
๐.๗๒* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๔๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๓* 

 
๐.๓๒ 

ปริญญาตรี ๓.๗๖ - - - - ๐.๖๕* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๑๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. และประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้





๑๓๓ 
 

รักประชาธิปไตยไทยนิยม มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รัก
ประชาธิปไตยไทยนิยม มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๔ ๓.๗๐ ๓.๕๓ ๓.๖๑ ๒.๖๑ 

ประถมศึกษา ๓.๒๔ - -๐.๔๖* -๐.๒๙* -๐.๓๗* ๐.๖๓* 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๐ 

 
- 

 
- 

 
๐.๑๗ 

 
๐.๐๙ 

 
๑.๐๙* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๘ 

 
๐.๙๒* 

ปริญญาตรี ๓.๖๑ - - - - ๑.๐๐* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๖๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากกว่า ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. และประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๓๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๓๖ ๓.๗๔ ๓.๓๙ ๓.๕๖ ๒.๘๙ 

ประถมศึกษา ๓.๓๖ - -๐.๓๘* -๐.๐๓ -๐.๒๐ ๐.๔๗ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๗๔ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๕* 

 
๐.๑๘ 

 
๐.๘๕* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๓๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๗ 

 
๐.๕๐ 

ปริญญาตรี ๓.๕๖ - - - - ๐.๖๗ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๒.๘๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช.  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 
 
 





๑๓๖ 
 

ตารางที่ ๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตาม
ภาระกิจส่วนราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

อนุปริญญา 
/ปวส.

  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือสูง

กว่า 

 ๓.๒๖ ๓.๘๐ ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๐๖ 

ประถมศึกษา ๓.๒๖ - -๐.๕๔* -๐.๒๔ -๐.๓๔* ๐.๒๐ 
มัธยมศึกษา/
ปวช. 

 
๓.๘๐ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๐* 

 
๐.๒๐ 

 
๐.๗๔* 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๐ 

 
๐.๔๔ 

ปริญญาตรี ๓.๖๐ - - - - ๐.๕๔ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๓.๐๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงาน ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. และประชาชนที่มรีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภารกิจส่วนราชการ มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
 
 





๑๓๗ 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๓๒  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๖๑) 

จ าแนกตามอาชีพ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนิน ระหว่างกลุ่ม ๗.๗๐๙ ๔ ๑.๙๒๗ ๓.๓๐๙* ๐.๐๑๑ 
    งานด้านความ ภายในกลุ่ม ๒๐๗.๓๒๗ ๓๕๖ ๐.๕๘๒   

สามัคคี รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    
๒.แผนการด าเนิน 
    งานด้านคน 
    ไทยไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๐๗๑ ๔ ๒.๒๖๘ ๓.๘๔๑** ๐.๐๐๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๐.๑๘๗ ๓๕๖ ๐.๕๙๐   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนิน 
     งานด้านชุมชน 
     อยู่ดีมีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๐๐๐ ๔ ๑.๐๐๐ ๑.๘๖๒ ๐.๑๑๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๑.๑๗๗ ๓๕๖ ๐.๕๓๗   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนิน 
    งานด้านวิถีไทย 
    วิถีพอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๔๙๕ ๔ ๑.๑๒๔ ๒.๒๖๐ ๐.๐๖๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๗.๐๔๔ ๓๕๖ ๐.๔๙๗   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนิน 
    งานด้านรู้สิทธิ 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๗๘๔ ๔ ๑.๙๔๖ ๓.๘๘๘** ๐.๐๐๔ 

รู้หน้าที่ ภายในกลุ่ม ๑๗๘.๑๘๒ ๓๕๖ ๐.๕๐๑   
 รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    

๖แผนการด าเนิน 
   งาน.ด้านรู้กลไก 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๙๔๔ ๔ ๒.๙๘๖ ๖.๘๐๙** ๐.๐๐๐ 

    บริหารราชการ ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๑๐๗ ๓๕๖ ๐.๔๓๙   
 รวม ๑๖๘.๐๕๐ ๓๖๐    

 



๑๓๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ (ต่อ) 

๗. แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้รัก      
     ประชาธิปไตย 
     ไทยนิยม 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๐๒๓ ๔ ๒.๗๕๖ ๖.๒๑๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๗.๘๗๘ ๓๕๖ ๐.๔๔๓   
 
รวม 

 
๑๖๘.๙๐๑ 

 
๓๖๐ 

   

๘.แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้เท่า 
    ทันเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๒๖๙ ๔ ๒.๐๖๗ ๔.๒๕๒** ๐.๐๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๓.๑๐๕ ๓๕๖ ๐.๔๘๖   
รวม ๑๘๑.๓๗๔ ๓๖๐    

๙.แผนการด าเนิน 
     งานด้านร่วม     
    แก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๗๐๐ ๔ ๑.๔๒๕ ๒.๑๘๒ ๐.๐๗๑ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๒.๔๙๔ ๓๕๖ ๐.๖๕๓   
 
รวม 

 
๒๓๘.๑๙๔ 

 
๓๖๐ 

   

๑๐.แผนการ
ด าเนิน 

 งานด้านงาน            
 ตามภารกิจ  
 ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๓๑๙ ๔ ๑.๕๘๐ ๒.๗๔๖** ๐.๐๒๘ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๔.๘๒๖ ๓๕๖ ๐.๕๗๕   
 
รวม 

 
๒๑๑.๑๔๕ 

 
๓๖๐    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม ๖.๖๕๙ ๔ ๑.๖๖๕ ๔.๔๕๙** ๐.๐๐๒ 
 ภายในกลุ่ม ๑๓๒.๙๑๕ ๓๕๖ ๐.๓๗๓   
 รวม ๑๓๙.๕๗๔ ๓๖๐    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ

ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม จ าแนกตาม
อาชีพพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ (F = ๔.๔๕๙, Sig. = ๐.๐๐๒)  ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แตกต่างกัน ในแผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี  (F = ๓.๓๐๙ , Sig. = ๐.๐๑๑) แผนการ



๑๓๙ 
 

ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (F = ๓.๘๔๑, Sig. = ๐.๐๐๕) แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
(F = ๓.๘๘๘, Sig. = ๐.๐๐๔) แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ (F = ๖.๘๐๙, Sig. = 
๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม (F = ๖.๒๑๔, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (F = ๔.๒๕๒, Sig. = ๐.๐๐๒) แผนการด าเนินงานด้านงานตาม
ภาระกิจส่วนราชการ (F = ๒.๗๔๖, Sig. = ๐.๐๒๘) ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓๓ – ๓๙ 

 
ตารางที่ ๔.๓๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๒ ๓.๗๖ ๓.๙๔ ๓.๕๑ ๓.๔๙ 
เกษตรกรรม ๓.๔๒ - -๐.๓๔* -๐.๕๒* -๐.๐๙ ๐.๐๗ 
ค้าขาย ๓.๗๖ - - -๐.๑๘ ๐.๒๕ ๐.๒๗ 
รับราชการ ๓.๙๔ - - - ๐.๔๓* ๐.๔๕ 
รับจ้าง ๓.๕๑ - - - - ๐.๐๒ 
อ่ืนๆ  ๓.๔๙ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านความสามัคคี น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มอีาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ อาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 





๑๔๐ 
 

 
ตารางที่ ๔.๓๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๓๔ ๓.๘๐ ๓.๗๑ ๓.๔๙ ๓.๔๑ 
เกษตรกรรม ๓.๓๔ - -๐.๔๖* -๐.๓๗* -๐.๑๕ -๐.๐๗ 
ค้าขาย ๓.๘๐ - - ๐.๐๙ ๐.๓๑* ๐.๓๙ 
รับราชการ ๓.๗๑ - - - ๐.๒๒ ๐.๓๐ 
รับจ้าง ๓.๔๙ - - - - ๐.๐๘ 
อ่ืนๆ  ๓.๔๑ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๔ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มีอาชีพรับ
ราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ รับจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 





๑๔๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๔ ๓.๗๘ ๓.๙๒ ๓.๖๑ ๓.๓๖ 
เกษตรกรรม ๓.๔๔ - -๐.๓๔* -๐.๔๘* -๐.๑๗ ๐.๐๘ 
ค้าขาย ๓.๗๘ - - -๐.๑๔ ๐.๑๗ ๐.๔๒ 
รับราชการ ๓.๙๒ - - - ๐.๓๑ ๐.๕๖* 
รับจ้าง ๓.๖๑ - - - - ๐.๒๕ 
อ่ืนๆ  ๓.๓๖ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๕ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๔๒ 
 

ตารางที่ ๔.๓๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๓ ๓.๘๔ ๔.๐๘ ๓.๖๒ ๓.๖๒ 
เกษตรกรรม ๓.๔๓ - -๐.๔๑* -๐.๖๕* -๐.๑๙* -๐.๑๙ 
ค้าขาย ๓.๘๔ - - -๐.๒๔ ๐.๒๒ ๐.๒๒ 
รับราชการ ๔.๐๘ - - - ๐.๔๖* ๐.๕๖* 
รับจ้าง ๓.๖๒ - - - - ๐.๐๐ 
อ่ืนๆ  ๓.๖๒ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓๖ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการและประชาชน
ที่มอีาชีพรับจ้าง 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ 
มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 





๑๔๓ 
 

ตารางที่ ๔.๓๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตย
ไทยนิยม 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๓ ๓.๘๒ ๔.๐๕ ๓.๕๕ ๓.๓๘ 
เกษตรกรรม ๓.๔๓ - -๐.๓๙* -๐.๖๒* -๐.๑๒ ๐.๐๕ 
ค้าขาย ๓.๘๒ - - -๐.๒๓ ๐.๒๗* ๐.๔๔* 
รับราชการ ๔.๐๕ - - - ๐.๕๐* ๐.๖๗* 
รับจ้าง ๓.๕๕ - - - - ๐.๑๗ 
อ่ืนๆ  ๓.๓๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๗ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและประชาชนที่มี
อาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและประชาชนที่มอีาชีพอ่ืนๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕  

 
 





๑๔๔ 
 

ตารางที่ ๔.๓๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๓๓ ๓.๕๗ ๓.๙๔ ๓.๔๖ ๓.๒๘ 
เกษตรกรรม ๓.๓๓ - -๐.๒๔* -๐.๖๑* -๐.๑๓ ๐.๐๕ 
ค้าขาย ๓.๕๗ - - -๐.๓๗* ๐.๑๑ ๐.๒๙ 
รับราชการ ๓.๙๔ - - - ๐.๔๘* ๐.๖๖* 
รับจ้าง ๓.๔๖ - - - - ๐.๑๘ 
อ่ืนๆ  ๓.๒๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓๘ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  แผนการด าเนินงานด้าน
รู้เท่าทันเทคโนโลยีน้อยกว่า ประชาชนที่มอีาชีพค้าขายและประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี น้อยกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพ รับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ รับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 





๑๔๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจ
ส่วนราชการ 

(n=๓๖๑)  

 
อาชีพ 

 

 
อาชีพ  

เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ
  

รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๓๘ ๓.๗๕ ๓.๗๐ ๓.๔๘ ๓.๒๖ 
เกษตรกรรม ๓.๓๘ - -๐.๓๗* -๐.๓๒ -๐.๑๐ ๐.๑๒ 
ค้าขาย ๓.๗๕ - - ๐.๐๕ ๐.๒๗* ๐.๔๙* 
รับราชการ ๓.๗๐ - - - ๐.๒๒ ๐.๔๔ 
รับจ้าง ๓.๔๘ - - - - ๐.๒๒ 
อ่ืนๆ  ๓.๒๖ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๙ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพอาชีพค้าขาย 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ มากกว่า 
ประชาชนที่มอีาชีพรับจ้างและประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 





๑๔๖ 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๔๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

(n=๓๖๑) 

จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.แผนการด าเนิน     ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๔๔๑ ๔ ๖.๘๖๐ ๑๓.๐๑๙** ๐.๐๐๐ 
     งานด้านความ ภายในกลุ่ม ๑๘๗.๕๙๕ ๓๕๖ ๐.๕๒๗   

สามัคคี รวม ๒๑๕.๐๓๖ ๓๖๐    
๒.แผนการด าเนิน 
     งานด้านคน     
     ไทยไม่ทิ้งกัน 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๑๒๒ ๔ ๖.๗๘๑ ๑๒.๕๖๓** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๒.๑๓๖ ๓๕๖ ๐.๕๔๐   
รวม ๒๑๙.๒๕๘ ๓๖๐    

๓.แผนการด าเนิน 
     งานด้านชุมชน 
     อยู่ดีมีสุข 

ระหว่างกลุ่ม ๒๑.๕๖๕ ๔ ๕.๓๙๑ ๑๑.๐๕๕** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๓.๖๑๑ ๓๕๖ ๐.๔๘๘   
รวม ๑๙๕.๑๗๖ ๓๖๐    

๔.แผนการด าเนิน 
    งานด้านวิถีไทย 
     วิถีพอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๘.๔๔๒ ๔ ๔.๖๑๑ ๑๐.๐๖๔** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๓.๐๙๗ ๓๕๖ ๐.๔๕๘   
รวม ๑๘๑.๕๓๙ ๓๖๐    

๕.แผนการด าเนิน      ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๓๕๑ ๔ ๒.๘๓๘ ๕.๗๘๖** ๐.๐๐๐ 
งานด้านรู้สิทธิ ภายในกลุ่ม ๑๗๔.๖๑๕ ๓๕๖ ๐.๔๙๐   
รู้หน้าที ่ รวม ๑๘๕.๙๖๖ ๓๖๐    

๖.แผนการด าเนิน      ระหว่างกลุ่ม ๒๐.๕๘๖ ๔ ๕.๑๔๖ ๑๒.๔๒๔** ๐.๐๐๐ 
งานด้านรู้กลไก 
บริหารราชการ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๗.๔๖๕ ๓๕๖ ๐.๔๑๔   
รวม ๑๖๘.๐๕๐ ๓๖๐    

       
 

 

 



๑๔๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๐ (ต่อ) 

๗.แผนการด าเนิน ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๘๑๔ ๔ ๔.๒๐๓ ๙.๘๓๙** ๐.๐๐๐ 
     งานด้านรู้รัก 
     ประชาธิปไตย 
     ไทยนิยม 

ภายในกลุ่ม ๑๕๒.๐๘๘ ๓๕๖ ๐.๔๒๗   
 
รวม 

 
๑๖๘.๙๐๑ 

 
๓๖๐ 

   

๘.แผนการด าเนิน 
     งานด้านรู้เท่าทัน 
     เทคโนโลย ี   

ระหว่างกลุ่ม ๑๙.๙๙๔ ๔ ๔.๙๙๙ ๑๑.๐๒๗** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๑.๓๘๐ ๓๕๖ ๐.๔๕๓   
รวม ๑๘๑.๓๗๔ ๓๖๐    

๙.แผนการด าเนนิ 
งานด้านร่วม
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๐๙ ๔ ๑.๐๕๒ ๑.๖๐๑ ๐.๑๗๔ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๓.๙๘๕ ๓๕๖ ๐.๖๕๗   
 
รวม 

 
๒๓๘.๑๙๔ 

 
๓๖๐ 

   

๑๐.แผนการด าเนนิ 
 งานด้านงาน
ตามภาระกิจ
ส่วนราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๔๐๑ ๔ ๖.๘๕๐ ๑๓.๒๗๒** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๓.๗๔๔ ๓๕๖ ๐.๕๑๖   
 
รวม 

 
๒๑๑.๑๔๕ 

 
๓๖๐ 

   

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๙๙๗ ๔ ๔.๔๙๙ ๑๓.๑๗๕** ๐.๐๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๑๒๑.๕๗๗ ๓๕๖ ๐.๓๔๒   
 รวม ๑๓๙.๕๗๔ ๓๖๐    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
จากตารางท่ี ๔.๔๐ ผลการเปรียบเทียบการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F = ๑๓.๑๗๕, Sig. = ๐.๐๐๐)  ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนตากกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
กันในแผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี (F = ๑๓.๐๑๙, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้าน
คนไทยไม่ทิ้งกัน (F = ๑๒.๕๖๓, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข (F = 
๑๑.๐๕๕, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง (F = ๑๐.๐๖๔, Sig. = ๐.๐๐๐) 



๑๔๘ 
 

แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (F = ๕.๗๘๖, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไก
บริหารราชการ (F = ๑๒.๔๒๔, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
(F = ๙.๘๓๙, Sig. = ๐.๐๐๐) แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี  (F = ๑๑.๐๒๗, Sig. = 
๐.๐๐๐) และแผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ (F = ๑๓.๒๗๒, Sig. = ๐.๐๐๐) 
ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนแผนการด าเนินงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธี
ผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่๔๑ – ๔๙ 

 
ตารางที่ ๔.๔๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 

๕,๐๐๐ 

บาท 

๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐

๑ บาท

ขึ้นไป 

 ๓.๑๔ ๓.๗๒ ๓.๕๖ ๓.๘๔ ๒.๘๐ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๑๔ - -๐.๕๘* -๐.๔๒* -๐.๗๐* ๐.๓๔ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๒ - - ๐.๑๖ -๐.๑๒ ๐.๙๒* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๖ - - - -๐.๒๘ ๐.๗๖* 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๘๔ - - - - ๑.๐๔* 

๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ๒.๘๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๑ พบว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น

ต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ





๑๔๙ 
 

ด าเนินงานด้านความสามัคคี น้อยกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาทและประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ
ด าเนินงานด้านความสามัคคี มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

 
ตารางที่ ๔.๔๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิด

เห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 

๕,๐๐๐ 

บาท 

๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐

๑ บาท

ขึ้นไป 

 ๓.๐๕ ๓.๖๗ ๓.๕๖ ๓.๖๙ ๒.๙๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๐๕ - -๐.๖๒* -๐.๕๑* -๐.๖๔* ๐.๑๒ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๗ - - ๐.๑๑ -๐.๐๒ ๐.๗๔* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๖ - - - -๐.๑๓ ๐.๖๓ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๙ - - - - ๐.๗๖* 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๒.๙๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๔๒ พบว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการ





๑๕๐ 
 

ด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน น้อยกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชน
ที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน มากกว่า ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
ตารางที่ ๔.๔๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 

๕,๐๐๐ 

บาท 

๕,๐๐๑ - 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐

๑ บาท

ขึ้นไป 

 ๓.๑๔ ๓.๗๐ ๓.๖๔ ๓.๖๖ ๓.๑๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๑๔ - -๐.๕๖* -๐.๕๐* -๐.๕๒* ๐.๐๑ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๐ - - ๐.๐๖ ๐.๐๔ ๐.๕๗ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๖๔ - - - -๐.๐๒ ๐.๕๑ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๖ - - - - ๐.๕๓ 

๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๓.๑๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๓ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 





๑๕๑ 
 

บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
ตารางที่ ๔.๔๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิด

เห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๐๘ ๓.๕๙ ๓.๔๗ ๓.๖๒ ๓.๐๐ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๐๘ - -๐.๕๑* -๐.๓๙* -๐.๕๔* ๐.๐๘ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๕๙ - - ๐.๑๒ -๐.๐๓ ๐.๕๙ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๗ - - - -๐.๑๕ ๐.๔๗ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๒ - - - - ๐.๖๒ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๐๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๔๔ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 





๑๕๒ 
 

ตารางที่ ๔.๔๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๓๒ ๓.๗๐ ๓.๕๓ ๓.๘๐ ๓.๒๐ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๓๒ - -๐.๓๘* -๐.๒๑ -๐.๔๘* ๐.๑๒ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๐ - - ๐.๑๗ -๐.๑๐ ๐.๕๐ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๓ - - - -๐.๒๗ ๐.๓๓ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๘๐ - - - - ๐.๖๐ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๒๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๕ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ น้อยกว่าประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท 
และประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 





๑๕๓ 
 

ตารางที่ ๔.๔๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหาร
ราชการ 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๒๒ ๓.๗๓ ๓.๖๓ ๓.๙๒ ๓.๕๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๒๒ - -๐.๕๑* -๐.๔๑* -๐.๗๐* -๐.๓๑ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๓ - - ๐.๑๐ -๐.๑๙ ๐.๒๐ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๖๓ - - - -๐.๒๙* ๐.๑๐ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๙๒ - - - - ๐.๓๙ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๕๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๖ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
กลไกบริหารราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๕๔ 
 

ตารางที่ ๔.๔๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตย
ไทยนิยม 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๒๕ ๓.๗๔ ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๓.๑๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๒๕ - -๐.๔๙* -๐.๒๖* -๐.๕๐* ๐.๑๒ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๔ - - ๐.๒๓* -๐.๐๑ ๐.๖๑* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๑ - - - -๐.๒๔ ๐.๓๘ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๕ - - - - ๐.๖๒ 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๑๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๗ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่าต่อเดือน ๕,๐๐๐ บาท มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้
รักประชาธิปไตยไทยนิยม มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ
ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๕๕ 
 

ตารางที่ ๔.๔๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๑๑ ๓.๕๘ ๓.๕๑ ๓.๗๔ ๒.๗๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๑๑ - -๐.๔๗* -๐.๔๐* -๐.๖๓* ๐.๓๘ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๕๘ - - ๐.๐๗ -๐.๑๖ ๐.๘๕* 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๑ - - - -๐.๒๓ ๐.๗๘* 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๔ - - - - ๑.๐๑* 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๒.๗๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๘ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท  

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้น
ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 





๑๕๖ 
 

ตารางที่ ๔.๔๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 

(n=๓๖๑)  

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

รายได้ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
 บาท 

๕,๐๐๑ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

บาท ขึ้นไป 

 ๓.๐๘ ๓.๖๘ ๓.๔๔ ๓.๘๑ ๓.๐๗ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๐๘ - -๐.๖๐* -๐.๓๖* -๐.๗๓* ๐.๐๑ 

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๘ - - ๐.๒๔* -๐.๑๓ ๐.๖๑ 

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๔ - - - -๐.๓๗* ๐.๓๗ 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๘๑ - - - - ๐.๗๔* 

๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๐๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๔๙ พบว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้าน
งานตามภารกิจส่วนราชการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วน
ราชการ มากกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท   

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วน
ราชการ มากกว่า ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 





๙๘ 
 

สมมติฐานที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์กับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 
ตารางที่ ๔.๓.๑ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson, s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

 

๑.แผนการ
ด าเนินงาน 
ด้านความ
สามัคคี 

๒.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านคนไทย
ไม่ทิ้งกัน 

๓.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านชุมชน

อยู่ดีม ี

๔.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านวิถีไทย
วิถีพอเพียง 

๕.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรู้สิทธิรู้

หน้าที่ 

๖.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรู้กลไก

บริหาร
ราชการ 

๗.แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรู้รัก

ประชาธิปไต
ยไทยนิยม 

๘.แผนการ
ด าเนินงาน

ด้านรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

๙. แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านรว่ม

แก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

๑๐.แผนการ
ด าเนินงาน

ด้านงานตาม
ภาระกิจส่วน

ราชการ 

รวม 

๑. ด้านสภาวะแวดล้อม ๐.๖๙๔** ๐.๖๘๐** ๐.๗๒๓** ๐.๗๔๙** ๐.๖๕๕** ๐.๖๙๖** ๐.๖๖๕** ๐.๖๓๕** ๐.๔๗๑** ๐.๖๙๕ ๐.๗๘๗** 

๒. ด้านปัจจัยน าเข้า ๐.๖๔๙** ๐.๕๙๖** ๐.๖๓๖** ๐.๖๙๓ ๐.๖๑๙** ๐.๖๔๑** ๐.๖๓๘** ๐.๖๑๐** ๐.๕๑๗** ๐.๖๓๙** ๐.๗๓๗** 

๓. ด้านกระบวนการ ๐.๖๗๕** ๐.๖๕๑** ๐.๗๑๐** ๐.๗๑๗** ๐.๖๕๕** ๐.๖๘๓** ๐.๖๒๒** ๐.๖๕๗** ๐.๕๕๐** ๐.๖๘๑** ๐.๗๘๐** 

๔. ด้านผลผลิต ๐.๖๖๘** ๐.๖๕๑** ๐.๗๑๙** ๐.๗๔๒** ๐.๖๘๙** ๐.๖๖๗** ๐.๖๙๓** ๐.๖๒๓** ๐.๕๖๑** ๐.๗๒๙** ๐.๗๙๗** 

รวม ๐.๗๕๑** .๗๒๑** ๐.๗๗๙** ๐.๘๑๑** .๗๓๒** ๐.๗๕๑** ๐.๗๓๒** ๐.๗๐๕** ๐.๕๘๕** ๐.๗๖๗** ๐.๘๖๗** 

 

 
 
 

๑๕๕
 



๑๕๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านความสามัคค ีอยู่ในระดับสูง (r=.๗๕๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้านคน
ไทยไม่ทิ้งกัน อยู่ในระดับสูง (r=.๗๒๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้าน
ชุมชนอยู่ดีมี อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๗๙**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง อยู่ใน
ระดับสูง (r=๐.๘๑๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  อยู่ใน
ระดับสูง (r=๐.๗๓๒**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ
อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๕๑**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๓๒**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี อยู่
ในระดับสูง (r=๐.๗๐๕**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อยู่ในระดับสูง (r=๐.๕๘๕**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แผนการด าเนินงานด้านงานตามภาระกิจส่วน
ราชการ อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๖๗**) 



๑๕๗ 
 

ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (R=๐.๘๖๗**) 
ตารางที่ ๔.๓๒ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกับการ

บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ เชิง ระดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

มี ไม่มี   ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑ กระบวนการบริหารกับ

ด้านด้านความสามัคคี 
 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๒ กระบวนการบริหารกับ
ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๓ กระบวนการบริหารกับ
ด้านชุมชนอยู่ดีมี 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๔ กระบวนการบริหารกับ
ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๕ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๖ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๗ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทย
นิยม 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๘ กระบวนการบริหารกับ
ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๙ กระบวนการบริหารกับ
ด้านร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 
 
√ 

 
 
- 

 
 

บวก 

 
 

สูง 

 
 
√ 

 
 
- 

 

 

 



๑๕๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ (ต่อ) 

๑๐ กระบวนการบริหารกับ
ด้านงานตามภาระกิจส่วน
ราชการ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

 
ตารางท่ี ๔.๕๔ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน t-test F-test 
 

 Sig 
ผลการทดสอบ 

 ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืน แตกต่างกัน 

 
 
๑.๑๓๖ 

  
 
๐.๒๕๗ 

  
√ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืน แตกต่างกัน 

  
 

.๕๙๔ 

 
 

๐.๖๖๗ 

  
√ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
แตกต่างกัน 

  
 
 

๑๒.๕๘๒ 

 
 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
√ 

 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่ า งกัน  มีความคิด เห็นต่อ การ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่ งยืน 
แตกต่างกัน 

  
 
 

๔.๔๕๙ 

 
 
 

๐.๐๐๒ 

 
 
√ 

 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
แตกต่างกัน 

  
 
 

๑๓.๑๗๕ 

 
 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
√ 

 

 

 



๑๕๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๔ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐานที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหาร มีความสัมพันธ์กับการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

(r) สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ 
 
 

๐.๘๖๗** 

 
√ 

 

 
จากตารางที่พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสาม
เงา จังหวัดตาก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

๔.๔ แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) การบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สามารถสรุปผลจ าแนก 
รายด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ในด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม

บางจุดต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม๑ ปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมในแต่ละชุมชนและการรักษา
แหล่งน้ าล าคลองให้สะอาด ท าให้ลดปัญหาน้ าเสียในล าคลอง๒ สร้างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ของ
ประชาชนในการอยู่ร่วมกันกับในสังคมด้วยความรัก ความสามัคคี ถ้อยทีถ้อยอาศัยรักษาสิ่งแวดล้อม๓ 
สนับสนุนงบประมาณด้านโครงการเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่๔ สร้างความเข้าใจ และ
ให้ความรู้กับประชาชนในต าบลให้รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม๕ การมีส่วนร่วมของ

                                                           

 ๑ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา, จังหวัดตาก ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๓ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๐ 
 

ประชาชนในการออกความคิดเห็น๖จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอกับความต้องการ และ 
สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป๗ จัดกิจกรรมในชุมชนให้คนในชุมชนสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้สภาพแวดล้อม
ในชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น๘ จัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน๙ จัดตั้งคณะกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจที่มาจากหลายภาคส่วนตั้งหน่วยงานราชการและ
ภาคประชาชน๑๐ ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่บริเวณองค์กร๑๑ บริเวณชุมชนควรมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ถนนหนทางและสาธารณูปโภคต่างๆ๑๒ 
 สรุป ปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมในแต่ละชุมชนและการรักษาแหล่งน้ าล าคลองให้
สะอาด สร้างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ของประชาชน ให้รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมในชุมชน 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้ามีการบริหารการน าเข้าวัสดุที่ใช้ในโครงการเป็น

อย่างดีได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
แรงงานจากชาวบ้าน๑๓ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสม มีความพร้อมด้าน
สถานที่วัสดุอุปกรณ์มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการ มีวิธีการ หรือรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเหมาะสม๑๔ สามารถสร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการรู้รัก

                                                           

 ๖ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๘ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๙ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,     
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๑ 
 

ประชาธิปไตยให้กับประชาชน๑๕ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่และการอยู่ร่วมกัน๑๖ ต้องเป็นของที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน และคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค๑๗ ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งบุคลากรและ
งบประมาณต่างๆ๑๘ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง๑๙  มีการบริหารงานที่ดีมีระบบการวางแผนงานก่อนการท างาน และการ
ประชุมชี้แจง๒๐ ควรมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์๒๑ มีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีการ
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง๒๒ เพ่ิมงบประมาณในการบริหารองค์กรได้
อย่างพอเพียง๒๓ ปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ที่ได้มีการวางแผนงานไว้ตั้งแต่แรก๒๔ 

สรุป ได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสมจากหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านกระบวนการ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า กระบวนการจัดการในด้านต่างๆอยู่ในระบบที่ดี๒๕ มีการ
ท างานตามกระบวนการ และวิธีการท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับการเอาใจใส่ได้อย่างเต็มที่ มีการ
เตรียมรับมือที่ดีกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาในการท างาน   มีการวางแผนการ
                                                           

 ๑๕ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๒๐ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๓ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๔ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๒ 
 

ท างานที่ดีที่สุด๒๖ ท าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามกรอบหลักในการด าเนินการ  
๑๐ หัวข้อ๒๗ สามารถบริหารโครงการ ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆได้๒๘ หลักการเหตุผลวัตถุประสงค์
ตรวจสอบชี้แจงได้๒๙ ต้องท าความเข้าใจทีมงานที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบ ในการด าเนินโครงการให้เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ๓๐ ด้านกระบวนการโดยภาพรวม พบว่าผู้รับผิดชอบโครงการ มีการ
วางแผนด าเนินงาน  ตามโครงการอย่าง เป็นระบบ๓๑ มีการวางแผนงานการจัดแบ่งงานที่ดี ลดปัญหา
ความผิดพลาด๓๒ มีระดับการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย๓๓ น าปัญหาของ
หมู่บ้านที่ประชาชนร่วมกันเสนอความคิดเห็นมาจัดล าดับความส าคัญแล้วให้ประชาชนในที่ประชุมลงมติ
ร่วมกันในการคัดเลือกโครงการของหมู่บ้านที่เป็นปัญหาจริงๆมาเสนอแก้ไขปัญหาก่อนตามล าดับ
ความส าคัญ๓๔ ระดมสมองจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้ชัดเจน๓๕ ควรส ารวจความสนใจการ
เขียนโครงร่างโครงการ๓๖ 
 สรุปได้ว่า มีการท างานตามกระบวนการและวิธีการท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับการ
เอาใจใส่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาในการท างานมีการวางแผนการท างานที่ดีที่สุดสามารถบริหาร
โครงการ ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆได้ 
 

                                                           

 ๒๖  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,  ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๒๗ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๓ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๖ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๓ 
 

 
 
 

ด้านผลผลิต 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีการจัดการในด้านผลผลิตที่ดีมีการจัดตลาดในการจ าหน่าย

ผลผลิตที่ได้รับความร่วมมือ๓๗ มีศักยภาพได้รับการพัฒนาด้านอาชีพมีความรู้ในอาชีพดีขึ้น๓๘ 
สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความต้องการให้กับประชาชน๓๙ รับทราบถึงความต้องการ
และปัญหาของประชาชน น าเข้าไปบรรจุในแผนพัฒนาองค์การ๔๐ เพ่ิมคุณค่ามาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม
รายได้ต่อเดือน มีความยั่งยืน๔๑ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาร่วมเวทีและเสนอความคิดเห็น 
ในแต่ละด้าน เพ่ือให้ได้บทสรุป ที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง๔๒ สร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ๔๓ ท าให้งานที่เตรียมการให้ประสบ
ผลส าเร็จที่ดีได้ผลตามที่ต้องการ๔๔ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชน
เป็นการสร้างชื่อสร้างรายได้ต่อเดือน๔๕ ท าให้ได้โครงการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ท าให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนจากการด าเนินโครงการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนเข้มแข็งขึ้น๔๖ จัดท านิทรรศการผลงานของ

                                                           

 ๓๗ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๓๘  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๓๙ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๐ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๑ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๒ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๓ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๕ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๖ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๔ 
 

องค์กรสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๔๗ น าผลงานสินค้าทางการเกษตรมาจัดจ าหน่าย เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมรีายได้ต่อเดือนอีกทางหนึ่ง และให้มีการจัดท าสินค้าประจ าชุมชน๔๘ 

สรุป ประชาชนมีศักยภาพได้รับการพัฒนาด้านอาชีพมีรู้ในอาชีพให้ดีขึ้น และแสดง
ความสามารถในการ ประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ท าให้ได้โครงการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  

แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่งควรมีการโครงการติดต่อ

ตลาดโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นหลักเพ่ือแสดงถึงความร่วมมือ๔๙ จัดกิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้
ริมถนน ตลอดเส้นทางมายังชุมชน๕๐ บริหารจัดการงบประมาณในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ามีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน๕๑ เป็นแกนหลัก 
ร่วมกับประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองในพ้ืนที่ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า บริหารจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด๕๒ ให้คนในชุมชนรู้รักสามัคคี ให้คนในชุมชนรู้หน้าที่
ตัวเองในการมีส่วนร่วม ให้คนในชุมชนรู้การเป็นจิตอาสา๕๓ ควรให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมายให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในระบบของประชาธิปไตย ร่วมกันขจัดทุจริต
คอรัปชั่นใช้ชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์๕๔ พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนนั้นต้องพัฒนา
ที่ตัวบุคคลในชุมชนเอง เมื่อบุคคลมีจิตส านึกเป็นนักพัฒนาแล้วนั้น ชุมชนก็จะถูกพัฒนาขึ้น โดยคนใน

                                                           

 ๔๗ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๘ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,      
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๕๐  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๕๑ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๓ สัมภาษณ์ นายอุทิศ อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๕ 
 

ชุมชนเอง๕๕ มีการบริการที่ดี ร่วมท ากิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน๕๖ มีการสร้างทัศนคติในการอยู่
ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นแม้มีความแตกต่างกัน๕๗ มี
ตัวแทนจากหน่วยงานทหารราชการมาให้ความรู้ค าแนะน ากับประชาชน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
กัน โดยให้มีการจัดท าเป็นสัญญาประชาคมกันในระหว่างการประชุมของหมู่บ้าน๕๘ จัดประชุมประชาคม
ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบทุกหมู่บ้าน๕๙ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าโครงการต่างๆ ที่ส่วน
ราชการได้ด าเนินการมาแล้ว เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชนจะได้มีอาชีพเสริมนอก
การท าการเกษตร๖๐ 

สรุป ประชาชนมีร่วมในการจัดกิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้มีการสร้างทัศนคติในการ
อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นแม้มีความแตกต่างกัน 

แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า คนไทยไม่ทิ้งกันต้องท าโครงการติดต่อกันท าให้เกิดผูกพัน
กัน๖๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ และความสามารถของแต่ละคน๖๒ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุด รวมถึงการเข้าหา และติดตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖๓ ให้ความช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการ
เข้าและติดตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๖๔ ให้คนในชุมชนช่วยเหลือกันให้คนในชุมชนรู้จักการ

                                                           

 ๕๕ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๖ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,     
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๕๗ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๘ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๙ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๖๐ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๑ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๖๒  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๖๓ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๔ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๖ 
 

แบ่งปันกัน ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเหลือก็แบ่งกันกิน๖๕ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้ต่อเดือน
น้อย ซึ่งจะติดมีการวิเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในวัยแรงงาน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีงานท ามีรายได้ต่อเดือนที่ดีขึ้น๖๖ ประชาชนใน
ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน๖๗ ช่วยเหลืองานในชุมชน เวลามีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา๖๘ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ โดยการช่วยเหลือจะท าอย่างเต็มก าลังที่ตนเองสามารถ
ช่วยได้ และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ๖๙ มีการส่งเสริมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดย ธนาคาร ธ.ก.ส. จะ
ออกมาร่วมให้บริการรับแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัตรคนจนถึงในหมู่บ้านท าให้ประชาชน พ่ึงตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง๗๐ จัดตั้งกลุ่มรวมน้ าใจในหมู่บ้านและระดับต าบล๗๑ มีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนฌาปนกิจในหมู่บ้าน
และระดับต าบล และสามารถกู้ยืมเงิน เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ๗๒ 
 สรุป การให้คนในชุมชนช่วยเหลือกันให้คนในชุมชนรู้จักการแบ่งปันกัน  ยึดหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงเหลือก็แบ่งกันกิน ให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในวัยแรงงาน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีงานท ามี รายได้ต่อเดือนที่ดีขึ้น โดยการ
ช่วยเหลือจะท าอย่างเต็มก าลังที่ตนเองสามารถช่วยได้ และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 
 แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 

จากการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนอยู่ดีมีสุข มีการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรท าให้
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น๗๓ ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็น ส าคัญที่ส่งผล

                                                           

 ๖๕ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๖ สัมภาษณ์นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๗ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๘ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๖๙ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๐ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์ ,  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
บ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๑ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๗๒ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๓ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๗ 
 

กระทบต่อ “ความอยู่ดีมีสุข๗๔ การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นการช่วยเหลือในแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด๗๕ สนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชน๗๖ มี
การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้านการคมนาคม๗๗ ชักน าให้ประชาชนเกิดแนวความคิดร่วม
วิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๗๘ ร่วมมือกันรักษา 
อนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และต้นน้ าล าธาร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยไปพร้อมๆ 
กัน๗๙ มีการอบรมด้านอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๘๐ ประชาชนมีความ
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความปลอดภัยชุมชนก็จะได้อยู่ดีมีสุข๘๑ มีการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและความต้องการความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งจากหน่วยงานเกษตรและส่วนราชการ๘๒ จัด
สวัสดิการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างชัดเจน๘๓ ให้การช่วยเหลื่อและอ านวยความสะดวก 
และป้องกันเหตุร้ายอาชญากรรมในชุมชน๘๔ 

สรุป ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็น ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ 
“ความอยู่ดีมีสุข และสนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชน มีความ
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความปลอดภัย 

 

                                                           

 ๗๔  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ, เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๗๕ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๖ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๗ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๘ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๙ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๐ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๘๑ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๒ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๓ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๘๔ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๘ 
 

แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า วิถีไทยวิถีพอเพียงต้องให้ความรู้ และมีการน าผู้ร่วมโครงระดับ

การศึกษาแนวทางในการด าเนินชีวิตที่พอเพียงของชุมชนอ่ืน เพ่ือน ามาปรับใช้ในแต่ละพ้ืนที่๘๕ รู้จัก
การใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการเลี้ยงชีวิต ด้วย
อาชีพที่สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้ อ่ืน โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความ
พอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว๘๖ เป็นกลไกในการ
รณรงค์สร้างการรับรู้ และเป็นตัวอย่างในเรื่องของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง๘๗ รณรงค์สร้างการรับรู้ในเรื่องของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ และ
เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้๘๘ น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน 
และมีการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ และ
สามารถแก้ปัญหาได้๘๙ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการใช้ชีวิตในปัจจุบันสู่วิถีความพอเพียง 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละคนจะมีได้เหมือนกัน ดังนั้นต้องสร้างการรับรู้จากประสบการณ์
จริงที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชนหรือตัวอย่างจากหมู่บ้านชุมชนอ่ืนๆ ๆเพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิดความ
อ่านที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตของตนเองให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น๙๐ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปร
รูปอุตสาหกรรมครัวเรือน๙๑ ชุมชนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองมากขึ้น จึงเริ่มทิ้งวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม หน่วยงานควรพัฒนาส่งเสริมการกลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีไทยควบคู่กันกับสังคมในปัจจุบัน๙๒ มีการ
ส่งเสริมให้ความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และสละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่าง

                                                           

 ๘๕ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๘๖  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๘๗ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๘ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๙ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๐ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๑ สัมภาษณ์  นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๒ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,     
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๖๙ 
 

จริงจัง๙๓ มีการส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม หลักของพระราชาในหลวงรัชกาลที่ 
๙  มาเพ่ือประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ และมีการส่งเสริมให้มีการเก็บออมและการเพ่ิมรายได้ต่อเดือนในครัวเรือน๙๔ 
ก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีไทยในหมู่บ้านต าบลได้อย่างชัดเจน๙๕ น าแนวคิดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน มาผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ ชุมชนอยู่ดีมีสุข การ
พัฒนาความเป็นอยู่อาชีพ รายได้ต่อเดือน การน าวิถีไทย วิถีพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน๙๖ 

สรุป การด าเนินชีวิตที่พอเพียง ของชุมชนอื่น เพ่ือน ามาปรับใช้ในแต่ละพ้ืนที่รู้จักการใช้
ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการเลี้ยงชีวิต ด้วยอาชีพที่
สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อ่ืน โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ 
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินข้ึนไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน 

แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู้สิทธิรู้หน้าที่มีการน าวิทยากรที่มีความรู้ในแต่ละด้านมา

ชี้แนะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ๙๗ มีการส่งเสริมให้รู้หน้าที่ความยุติธรรม หรือความเสมอภาคในการบังคับใช้
กฎระเบียบ และบทลงโทษในการท างานได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล โดยมีการอบรมประชุมให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน๙๘ น าเอาวิชาความรู้ด้านต่างๆ และในเรื่องของการรู้สิทธิหน้าที่ 
กฎหมาย เข้าไปใช้ในแผนการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนด้านนี้ได้อีกทางหนึ่ง๙๙มี
อบรมโครงการ ซึ่งสามารถบรรจุวิชาเกี่ยวกับการรู้สิทธิ รู้หน้าที่  รู้กฎหมาย เข้าไปในแผนฝึกอบรมได้ 
เป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ๑๐๐ เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันในชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                                                           

 ๙๓ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๔ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๕ สัมภาษณ์นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๙๖ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,   
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๗ สัมภาษณ์  พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๙๘  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๙๙ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๐ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๐ 
 

การเลือกตั้ง๑๐๑ ต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของตนเองให้ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และต้องรู้จักการใช้สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และร่วมกันท าเพ่ือให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ไม่ละเมิดก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รวมถึงการต้องท าตนให้เป็นพลเมืองดี
ตามกฎหมายและสังคม๑๐๒ ช่วยบริจาคทรัพย์สินต่างๆ หรือแม้กระทั่งช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง โดยการเป็นหูเป็นตาให้ราชการ๑๐๓ มีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบในชุมชนอยู่เสมอ 
เพ่ือให้คนในชุมชนเข้าใจการใช้สิทธิ์และหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง๑๐๔ ทุกคนย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินที่
ตนหามาได้โดยสุจริต เช่น รายได้ต่อเดือนจากการท าการเกษตร หน้าที่ความเป็นคนในประเทศ หน้าที่
ในการป้องกันประเทศหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ในการเสียภาษี๑๐๕  มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายและตามหลักรัฐธรรมนูญมากขึ้น ท าให้
ประชาชนเข้าใจหลักสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น สร้างวินัยและหน้าที่การเป็นพลเมืองดีที่ดีของ
ประเทศชาติ๑๐๖ จัดการอบรมชี้แจงแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ๑๐๗ ควรระลึกไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย หน้าที่ในข้อนี้ถือว่าเป็น
หน้าที่อันส าคัญ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ หน้าที่ข้อนี้มิใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ของทหารเท่านั้น๑๐๘ 
 สรุป มีความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎระเบียบ และบทลงโทษในการท างานได้รับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เป็นการสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของตนเองให้ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และต้องรู้จักการใช้สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และร่วมกันท าเพ่ือให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                           

 ๑๐๑ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๒ สัมภาษณ์ นายปรีชา สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๓ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,            ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๔ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๕ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๖ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๗ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๘ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๑ 
 

แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกการบริหารราชการ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู้กลไกการบริหารราชการมีระดับการศึกษาหาความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง๑๐๙ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างานร่วมกันกับภาครัฐมากขึ้น๑๑๐ กลไกที่สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลไกการบริหารราชการอีกด้านหนึ่ง คือการเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท าให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องกลไกการบริหารราชการ๑๑๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นกลไกหนึ่งในการรับรู้กลไกการบริหารราชการของประชาชน เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีความใกล้ชิดกับ
ผู้สมัคร จะให้ความสนใจและความส าคัญในการเลือกตัวแทนของตนเสมือนว่าเป็นการสร้างการรับรู้
กลไกการบริหารราชการไปด้วย๑๑๒ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ถูกระเบียบรวดเร็ว
และรับฟังความคิดเห็นค าชี้แจงของประชาชน๑๑๓ ต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงขอบเขต
และกลไกในระบบการบริหารงานของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานใดส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ จัดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ๑๑๔ 
ก าหนดรูปแบบการบริหารราชการของส่วนราชการที่เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วน ซ่ึงรวมถึงผู้มีส่วน
ได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมก าหนดทิศทาง และร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ๑๑๕ มีการประชาสัมพันธ์การท างานของหน่วยงานอยู่เสมอ๑๑๖ เปิดโอกาส ให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายการวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างาน 
โดยหน่วยงานราชการมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจ
ร่วมกับ ภาคประชาชน การให้ประชาชนมีบทบาทโดยร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การ

                                                           

 ๑๐๙ สัมภาษณ์พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๐  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๑ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๒ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๓ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๔ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๕ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๖ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๗๒ 
 

ตัดสินใจ๑๑๗ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการของหน่วยงานในแต่ละระดับ
ที่อยู่ในพ้ืนที๑่๑๘ จัดการประชุมอบรมผู้น าหมู่บ้านในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน๑๑๙ การที่ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย แผน โครงการต่างๆ ของภาครัฐในปัจจุบันที่ เน้นให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผลในเรื่องต่างๆ๑๒๐ 
 สรุป มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการอีกด้านหนึ่ง ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมผ่านช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันกับภาครัฐมากข้ึน  
 แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของ
กฏหมาย๑๒๑ ส่งเสริมให้ชุมชนได้จักให้มีการเลือกตั้ งก านันผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งท าให้ประชาชนรู้
ประชาธิปไตยว่าเป็นอย่าง มีลักษณะเป็นอย่างไร และเข้าใจปัญหาบ้านเมืองเป็นอย่างดี๑๒๒ สนับสนุน
ให้ประชาชนรู้จักเรื่องของประชาธิปไตยไทยนิยม ในเรื่องของความมีเหตุผลความเสมอภาค มีสิทธิ
เสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย๑๒๓ สร้างความรู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม การมีเหตุผล มีความ
เสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย การยึดเสียงข้างมาก และภราดรภาพขั้น
พ้ืนฐาน๑๒๔ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบได้๑๒๕ ต้องด าเนินการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รู้จักหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความเข้าใจถึงความเสมอภาค

                                                           

 ๑๑๗ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๘ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๙ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒๐ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๑ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๒  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๓ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๔ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๕ สัมภาษณ์นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๓ 
 

ความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความคิดที่ถูกต้อง การยอมรับเสียงข้างมากการเคารพสิทธิของตนเอง 
และผู้อ่ืน และความเป็นไทยที่ยึดหลักศีลธรรม น ามาสู่ความสงบความเจริญ ความดีของตนเองและ
สังคม๑๒๖ ประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยก็ตาม พ้ืนฐานแห่งการอยู่ร่วมกันของ
สังคมที่จะยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม ก็จะต้องเป็นระบอบการปกครองที่มีหลักการ
ส าคัญๆ เช่น เป็นธรรมและโปร่งใส๑๒๗ ออกมาให้ความรู้กับชุมชนด้านประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจให้
คนในชุมชน๑๒๘ จัดให้มีการฝึกอบรมการเลือกตั้งของประชาชนที่จะกระท าการต่างๆได้ตามความ
ต้องการของตน  โดยไม่ละเมิดต่อผู้ อ่ืนและไม่ผิดกฎหมาย๑๒๙  มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งการป้องกัน
การโกงและการทุจริตในการเลือกตั้งให้กับประชาชน๑๓๐ มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนใน
เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งการป้องกันการ
โกงและการทุจริตในการเลือกตั้งให้กับประชาชน๑๓๑ ประชาธิปไตยไทยนิยม มีสิทธิเสรีภาพภายใต้
กรอบของกฎหมาย เช่น ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนต้องยึดเสียงข้างมาก เช่น มีการเลือกตั้งการ
เลือก “คนดี” หรือ “ผู้แทนที่ดี” เข้าไปบริหารประเทศ น าไปสู่การพัฒนา สงบสุข ยั่งยืน เพ่ือให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกด้าน๑๓๒ 

สรุป ประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์ เท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบได้  ต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความ
เข้าใจถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความคิดที่ถูกต้อง การยอมรับเสียงข้างมาก
การเคารพสิทธิของตนเอง และผู้อ่ืน และความเป็นไทยที่ยึดหลักศีลธรรม น ามาสู่ความสงบความ
เจริญ ความดีของตนเองและสังคม 

                                                           

 ๑๒๖ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๗ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๘ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒๙ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๐ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข,์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๑ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๓๒ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๔ 
 

แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยีควรมีการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีสู่
ชุมชน๑๓๓ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ภายในชุมชนที่เพียงพอต่อประชาชนในการรับฟัง
ข่าวสาร มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ สื่อสารที่ทันสมัย๑๓๔ ให้การสนับสนุน กศน. ภายในต าบล 
เพ่ือให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน (Information Center) ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระดับชุมชน๑๓๕ ให้การสนับสนุน กศน.ต าบล เป็นศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน  (information Center) เสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของชุมชน
ให้ถูกต้อง และทันสมัย๑๓๖ รู้ความก้าวหน้าของโลกวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  สังคมโลกมีความ
เจริญก้าวหน้าทางประชาคมโลก ในเกณฑ์มาตรฐาน๑๓๗ การพัฒนาตนเองของประชาชนในชุมชนให้
เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกว่ามีเทคโนโลยี และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไร จะต้องปรับตัวอย่างไร 
ให้รู้เท่าทันถึงระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ การใช้เน็ตประชารัฐ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
อย่างถูกต้องและทันสมัย๑๓๘ พัฒนาตนเองและชุมชนในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรมสาระส าคัญของระดับการศึกษา
เทคโนโลยี๑๓๙ ด้านเทคโนโลยียังมีการเผยแพร่น้อยเกินไปควรมีการติดตั้ง Wifi ให้ทุกหมู่บ้าน๑๔๐ มีการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและการเชื่อมต่อ การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล 
การสมัครอีเมล/เครื่องมือการสื่อสาร การขายสินค้าออนไลน์๑๔๑ มีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาโครงการอินเตอร์เน็ตของหมู่บ้านให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อที่

                                                           

 ๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๔  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๕ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๖ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๗ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๘ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๙ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,                      
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๐ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๑ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,            
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๕ 
 

ผิดๆ๑๔๒ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในหมู่บ้าน จัดตั้งอินเตอร์เน็ตประจ าชุมชนจัดอบรม
ประชาชนให้เข้าใจรู้รักประชาธิปไตยและวิธีการเลือกตั้ง  ผู้ทุจริตการเลือกตั้งและส่งเสริมให้การ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส๑๔๓ จัดฝึกอบรมการสื่ออินเตอร์เน็ต และชนิดที่สร้างประโยชน์ในทาง
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสให้เรา
สามารถพัฒนาตนเทคโนโลยี๑๔๔ 
 สรุป องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถให้การสนับสนุน กศน ภายในต าบล เพ่ือให้เป็น
ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน ( Information Center) ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระดับชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ กศน ต าบล น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศชุมชนให้ถูกต้องและทันสมัย การพัฒนาตนเองของประชาชนในชุมชนให้เข้าถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกว่ามีเทคโนโลยี และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไร จะต้องปรับตัวอย่างไร ให้รู้เท่าทัน
ถึงระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ การใช้เน็ตประชารัฐ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆอย่าง
ถูกต้องและทันสมัย 

แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่มีการท าโครงการติดต่อกันตลอดย่อมเกิด
ปัจจัยหลายด้าน ปัญหาไม่น้อยลงหรือหมดไปได้๑๔๕ เตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ท าความ
เข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน วางแผนงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมี
ส่วนร่วมจากคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งร่วมรับรู้  ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมรับแนวทางพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน๑๔๖ สามารถที่จะร่วมแก้ปัญหายาเสพติดได้ สนับสนุนงบประมาณต้องการและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อน้ ายาสารเสพติดในปัสสาวะ  ค้นหาผู้เสพ จัดสรร
งบประมาณในการส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด เป็นต้น๑๔๗ สนับสนุนงบประมาณในการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ สนับสนุนงบประมาณในเรื่องการตั้งจุดตรวจ๑๔๘ รณรงค์สร้างจิตส านึกตั้งแต่บ้าน 

                                                           

 ๑๔๒ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๓ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๔ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๕ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๖  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๗ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๘ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๖ 
 

โรงเรียนวัด๑๔๙ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้วิธีทางการด าเนินการ แบบ
ชุมชนก่อนการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการให้ครอบครัวได้ดูแลบุตรหลานด้วยตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดผ่านสถานศึกษาในพ้ืนที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน๑๕๐ ส ารวจคัดกรองเพ่ือบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
ประชุมประชาคมเสวนาวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละ
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง๑๕๑ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และมีการรณรงค์เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน๑๕๒ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้กับประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนให้
ครอบคลุม ทุกช่วงวัยและมีคุณภาพมากขึ้น และเน้นการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง๑๕๓ เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของ
ตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเอง๑๕๔ มีการอบรมเยาวชนปกครอง
เกี่ยวกับโทษของการเสพยาเสพติด ควบคู่ไปกับหลักธรรม๑๕๕ เตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน ท าให้
เกิดความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด มุ่งม่ันมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา๑๕๖ 
 สรุป ประชาชนสามารถที่จะร่วมแก้ปัญหายาเสพติดได้ จะไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง 
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
น้ ายาสารเสพติดในปัสสาวะ ค้นหาผู้เสพ จัดสรรงบประมาณในการส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ

                                                           

 ๑๔๙ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๐ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๑ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด , ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,               
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๒ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๓ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,              
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๔ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๕ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๖ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก , 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๗ 
 

บ าบัด ส ารวจคัดกรองเพ่ือบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ประชุมประชาคมเสวนาวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
เป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง 

แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานอ่ืนๆ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า งานตามภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานมีการประสานงาน
กับส่วนราชการ ตลอด เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบาย๑๕๗ ข้าราชการ มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์และมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐและช่วยให้ประชาชนในชุมชนอยู่ดีกินดีอีกด้วย๑๕๘ งานตามภารกิจของส่วนราชการ
ต่างๆ สามารถน ามาบูรณาการท างานร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนข้อมูลด้านพ้ืนที่
ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจ๑๕๙ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารปัญหา 
ความต้องการ ของประชาชนกับหน่วยงานที่มีงบประมาณพิจารณา เช่น ต าบล เกษตร OTOP หากมี
ส่วนที่งบประมาณมีไม่เพียงพอ น าไปเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหาได้๑๖๐ การท างานบูรณาการร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ถึงข้อมูลและปัญหาวิธีการแก้ไขให้กับประชาชนอย่างถูกต้องเที่ยงตรงตาม
ความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน๑๖๑ ทางชุมชนจะต้องสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เพ่ือจัดท าโครงการต่างๆ เสนอผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่หน่วยงานจะได้จัดท าแผนงาน โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป๑๖๒ 
ชุมชนมีการประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ๑๖๓ มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เข้ามา
ให้บริการในชุมชนตลอดมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการถึงชุมชนช่วยให้คนในชุมชน
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น๑๖๔ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการ

                                                           

 ๑๕๗ สัมภาษณ์ พระครูวิศาลกิจจานุวัตร, เจ้าคณะอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๘  สัมภาษณ์ พระครูวินิตสีลโสภณ , เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๙ สัมภาษณ์ นายธีระชัย ทศรฐ, นายอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๐ สัมภาษณ์ นายอุทัย เลิศวุฒิ, ปลัดอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๑ สัมภาษณ์ นายอุทิศ  อินอยู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,    
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๒ สัมภาษณ์ นายปรีชา  สงนพรัตน์, เกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๓ สัมภาษณ์ นายอังกูล เอี่ยมสะอาด, ก านันต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,            ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๔ สัมภาษณ์ นายสุรพงษ์ ศรีลามล, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๗๘ 
 

บริหารราชการ๑๖๕ ให้ตัวแทนแต่ละส่วนราชการที่ร่วมออกท าประชาคม ของแต่ละพ้ืนที่ชี้แจงภารกิจ
ปัญหาต่างๆ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ให้กับประชาชนโดยตรง๑๖๖.
ก าหนดตารางภารกิจของหมู่บ้าน หน่วยงานให้ชัดเจน๑๖๗ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
จะต้องประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การคุ้มครองผู้เช่านา การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์ เป็นต้น๑๖๘ 
 สรุป เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายนั้นๆ องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการ
ประสานงาน กับส่วนราชการต่างๆ อยู่แล้ว งานตามภารกิจของส่วนราชการต่างๆ สามารถน ามา
บูรณาการท างานร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนข้อมูลด้านพ้ืนที่ให้กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ จะต้อง
ประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่ างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง“การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 ๑๖๕ สัมภาษณ์ นายพล มีใจดี, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์หมู่ที่ ๒ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก,                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๖ สัมภาษณ์ นายนิเทศ ค าปาสังข์, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล บ้านดงลาน    
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๗ สัมภาษณ์ นายอรรณนพ มาลีแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖๘ สัมภาษณ์ นางกิตติยา จอกทอง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ,             
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๙ 
 

 
 

 
 
 

การบริหารโครงการไทยนยิม
ยั่งยืนขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวังจนัทร์  
อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก 

 

๑.แผนการด าเนินงานด้านสัญญา
ประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
จัดกิจกรรมการพบปะสังสรร เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน-มีการส่งเสริมการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน

๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 
 ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ต่อ
ชุมชน และช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ กระตุ้นให้ประชาชนมี
การพัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 

๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 
   การปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
การส่งแสริมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับชุมชนประชุม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง 
    มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาหมู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป 

๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
    ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เร่ืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีการชี้แจง
สิทธิและหน้าของประชาชนในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกการบริหารราชการ 
     กลไกการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างถูกต้อง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง

๗.แผนการด าเนินงานด้าน รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
     ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมใน
สิ่งที่ดีงาม ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย  มีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ เพื่อการพัฒนา

๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    จัดหาสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่เป็นในการพัฒนาชุมชน  
ระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ อย่างสะดวกและทันสมัย 

๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดภายในชุมชนอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน  
ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยาเสพติดไม่ให้เข้ามาท าลายประชาชนในชุมชน 

 

๑๐. แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
      ชี้แจงข้อมูลโครงการไทยนิยมให้ประชาชนรับทราบ  เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการประสานงานโครงการไทยนิยม  เจ้าหน้าที่ 
มีความซ่ือตรงในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการไทยนิยม 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 



๑๘๐ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”สรุปได้ว่า  

ประเภทการบริหาร ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ 
๑.ด้านสภาวะแวดล้อม 
โครงการไทยนิยมได้ตอบสนอง และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมีการก าหนดวัตถุประสงค์ อย่าง

ชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และระบุความต้องการ 
๒. ด้านปัจจัยน าเข้า โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่ มีบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการด าเนินโครงการ และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสม 
๓. ด้านกระบวนการ โครงการไทยนิยมมีระดับการศึกษาสภาพปัญหา กับความ

ต้องการของชุมชน มีการชี้แจง และเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลของโครงการแก่ชุมชน ซึ่งมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

๔. ด้านผลผลิต โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

ประเภทการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประกอบไปด้วย ๑๐ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมี
ข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ 

๑.แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก จะประสบความส าเร็จจริงจังต้องจัดมีกิจกรรมการพบปะสังสรร เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน  มีการส่งเสริมการท าบุญในโอกาสต่างๆ 
ร่วมกัน๒.ด้านท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 

๒. แผนการด าเนินงานคนไทยไม่ทิ้งกัน 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะประสบความส าเร็จไดต้องมีการส่งเสริม

ประชาชนให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ต่อ ชุมชน ส่วนร่วมกับประชาชนในช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ  
กระตุ้นให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ และภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 

๓. แผนการด าเนินงานชุมชนอยู่ดีมีสุข 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีการวางแผนงานการ

ปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
ให้กับชุมชน ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

๔. แผนการด าเนินงานวิถีไทยวิถีพอเพียง 
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีกิจกรรมต่างๆ ในการ

พัฒนาหมู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้



๑๘๑ 
 

เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. แผนการด าเนินงานรู้สิทธิ รู้หน้าที ่
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่

ประชาชน เรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีการชี้แจงสิทธิและหน้าของประชาชนในระบบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย 
 ๖. แผนการด าเนินงานรู้กลไกการบริหารราชการ 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องรู้กลไกการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเคร่งครัด ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม 
  ๗. แผนการด าเนินงานรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบของกฎหมาย โดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในสิ่งที่ดีงาม 
ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย มีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 ๘. แผนการด าเนินงานรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องท าการจัดหาสื่อนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อนวัตกรรม ที่เป็นในการพัฒนาชุมชน 
ระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ อย่างสะดวกและทันสมัย 
 ๙. แผนการด าเนินงานร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องมีการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดภายในชุมชน อย่างเคร่งครัด ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เพ่ือป้องกันยาเสพติด ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยาเสพติดไม่ให้เข้ามาท าลาย
ประชาชนในชุมชน 
 ๑๐. แผนการด าเนินงานงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะประสบความส าเร็จต้องท าการชี้แจงข้อมูล
โครงการไทยนิยมให้ประชาชนรับทราบ เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการประสานงาน
โครงการไทยนิยม เจ้าหน้าที่ มีความซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการไทยนิยม 
 



 
 

 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ๑.เพ่ือศึกษาการบริหารโครงการไทย
นิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ๔. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 ระดับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมสารวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๖๑ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๐     

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๘๐  

๕.๑.๒ ข้อมูลการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารสว่น ต าบลวังจันทร ์อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปได้ ดังนี้  

๑. ด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๖๖, 
S.D. = ๐.๗๒๖)  

๒.ด้านปัจจัยน าเข้า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๑, S.D. = 
๐.๖๙๖) 

๓. ด้านกระบวนการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๖๑, S.D. = 
๐.๖๖๒)  

๔. ด้านผลผลิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๕ = ๐.๗๑๒) 
๕.๑.๓ ข้อมูลการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวัง

จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ ดังนี้ 



๑๘๔ 
 

๑. แผนการด าเนินงานด้านความสามัคคี การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านความสามัคค ี(x̅ = ๓.๕๓, S.D. = 
๐.๗๗๓) 

๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน (x̅ = ๓.๔๗, S.D. 
= ๐.๗๘๐) 

๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข (x̅ = ๓.๕๒ S.D. 
= ๐.๗๓๖) 

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง (x̅ = ๓.๔๒, 
S.D. = ๐.๗๑๐) 

๕. แผนการด าเนินงานด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ (x̅ = ๓.๕๗, S.D. 
= ๐.๗๑๙) 

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกบริหารราชการ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตากด้านรู้กลไกบริหารราชการ (x̅ = ๓.๕๙, 
S.D. = ๐.๖๘๓) 

๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, 
S.D. = ๐.๗๑๐)  

๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๔๔, 
S.D. = ๐.๗๑๐)  

๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (x̅ = ๓.๔๙, 
S.D. = ๐.๘๑๓) 

๑๐. แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้านงานตามภารกิจส่วนราชการ (x̅ = 
๓.๔๘, S.D. = ๐.๗๖๖)  



๑๘๕ 
 

๕.๑.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน (Sig.= ๐.๒๕๗) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน (Sig.=
๐.๖๖๗) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่าง
กัน (Sig. = ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน (Sig.=
๐.๐๐๒) ดังนั้นจึงยอมสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารโครงการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง 
(R=๐.๘๖๗**) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๕ สรุปผลการวิจัยจากแบบสัมภาษณ์ 
การบริหารโครงการ ซึ่งประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านสิ่งแวดล้อม  
ปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมในแต่ละชุมชนและการรักษาแหล่งน้ าล าคลองให้สะอาด ท า

ให้ลดปัญหาน้ าเสียในล าคลอง สภาพแวดล้อมในชุมชนท าให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีความสุข บริเวณ
ชุมชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนนหนทางและสาธารณูปโภคต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
การจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน โรงเรียน วัด บ้านเรื่อน ป่าไม้ต่างๆ ที่
เพียงพอกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป 



๑๘๖ 
 

๒. ด้านปัจจัยน าเข้า 
สรุป การบริหารการน าเข้าวัสดุที่ใช้ในโครงการเป็นอย่างดีได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่ม

ชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงงานจากชาวบ้าน การส่งเสริมให้
ประชาชนทุกหมู่บ้านมีการร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนใหญ่นั้น มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมต้นและจะช่วย
ประชาชนและผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ด้านกระบวนการ 
สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีการท างานตามกระบวนการ โดยน าปัญหาของ

หมู่บ้านที่ประชาชนร่วมกันเสนอความคิดเห็นมาจัดล าดับความส าคัญ และมีการเตรียมรับมือที่ดีกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาในการท างาน มีการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ โดยประสานงานให้ทุกภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือด าเนินการ
ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาชุมชน 

๔. ด้านผลผลิต 
สรุป ประชาชนมีศักยภาพได้รับการพัฒนาด้านอาชีพมีรู้ในอาชีพให้ดีขึ้น และแสดง

ความสามารถในการ ประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ท าให้ได้โครงการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนจากการด าเนินโครงการ 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้าน เพ่ิมคุณค่ามาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมรายได้ต่อเดือน มีความยั่งยืน ผล
ที่เกิดขึ้นต้องเกิดความการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาร่วมเวทีและเสนอความคิดเห็น ในแต่ละด้าน 
เพ่ือให้ได้บทสรุป ที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ซึ่งประกอบ ๑๐ ด้าน ดังนี้ 

๑. แผนการด าเนินงานด้านสัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
 เป็นการสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแกนหลัก ร่วมกับประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในพ้ืนที่ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า มีการสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือ
กัน และอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นแม้มีความแตกต่างกัน องค์การบริหารส่วนต าบล มีความพร้อมและ
สามารถที่จะเป็นแกนน าหลักร่วมกับประชาชนในการสร้างความสามัคคีของดองในพ้ืนที่ บริหาร
จัดการงบประมาณในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ามีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
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 ๒. แผนการด าเนินงานด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน  
 ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนที่เหมาะสมกับ ความรู้และความสามารถของแต่ละคน ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงพอต่อความต้องการ และช่อยเหลือกันในยามเดือดร้อน ให้คนในชุมชน
ช่วยเหลือกันให้คนในชุมชนรู้จักการแบ่งปันกัน ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเหลือก็แบ่งกันกิน จะ
ออกมาร่วมให้บริการรับแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัตรคนจนถึงในหมู่บ้านท าให้ประชาชน พ่ึงตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง การค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าสิ่งใดๆ ที่
เป็นการฉกฉวยผลประโยชน์ให้กับตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

๓. แผนการด าเนินงานด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข  
ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การให้บริการสาธารณสุขประจ าต าบล มีระดับ

การศึกษา ที่ครอบคลุมสาระต่างๆในกระบวนการเรียนรู้ ชีวิตการท างาน เนื่องจากประชาชนจะใช้
ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการท างาน การพิจารณาสภาพแวดล้อมการท างาน จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
มาก ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็น ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ความอยู่ดีมีสุข 

๔. แผนการด าเนินงานด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง  
การรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยง

ชีวา หมายถึงการเลี้ยงชีวิต ด้วยอาชีพที่สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อ่ืน โดยค านึง
การรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าแนวคิดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน มาผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ ชุมชนอยู่ดีมีสุข การ
พัฒนาความเป็นอยู่อาชีพ รายได้ต่อเดือน การน าวิถีไทย วิถีพอเพียง 

๕.ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  
มีการส่งเสริมให้รู้หน้าที่ความยุติธรรม หรือความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎระเบียบ 

และบทลงโทษในการท างานได้รับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเช่นการปกปิดข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ
รับผิดชอบไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม โดยมีการอบรมประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
สิทธิในทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนทุกคนย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินที่ตนหามาได้โดยสุจริต เช่น รายได้
ต่อเดือนจากการท าการเกษตร หน้าที่ความเป็นคนในประเทศ หน้าที่ในการป้องกันประเทศหน้าที่ใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ในการเสียภาษ ี

๖. แผนการด าเนินงานด้านรู้กลไกการบริหารราชการ  
กลไกที่สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการอีกด้านหนึ่ง 

คือการเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ประชาชนได้รับรู้ใน
เรื่องกลไกการบริหารราชการ โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการก าหนด
นโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างาน โดยหน่วยงานราชการมีหน้าที่จัดระบบ อ านวย
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ความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับ  ภาคประชาชน การให้ประชาชนมี
บทบาทโดยร่วมเสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ 

๗. แผนการด าเนินงานด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  
ประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบได้ ต้องด าเนินการให้

ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความเข้าใจถึงความ
เสมอภาคความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความคิดที่ถูกต้อง การยอมรับเสียงข้างมากการเคารพสิทธิ
ของตนเอง และผู้อ่ืน และความเป็นไทยที่ยึดหลักศีลธรรม น ามาสู่ความสงบความเจริญ ความดีของ
ตนเองและสังคม 
 ๘. แผนการด าเนินงานด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
 องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถให้การสนับสนุน กศน. ภายในต าบล เพ่ือให้เป็นศูนย์
ข้อมูล ข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน (Information Center) ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. ต าบล น าเสนอข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศชุมชนให้ถูกต้องและทันสมัย การพัฒนาตนเองของประชาชนในชุมชนให้เข้าถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกว่ามีเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไร จะต้องปรับตัวอย่างไร ให้รู้เท่าทัน
ถึงระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ การใช้เน็ตประชารัฐและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ  อย่าง
ถูกต้องและทันสมัย 
 ๙. แผนการด าเนินงานด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถที่จะร่วมแก้ปัญหายาเสพติดได้ จะไม่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรง ด้วยการสนับสนุนงบประมาณต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อน้ ายาสารเสพติดในปัสสาวะ ค้นหาผู้เสพ จัดสรรงบประมาณในการส่งตัวผู้เสพยา
เสพติดเข้ารับการบ าบัด ส ารวจคัดกรองเพ่ือบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ประชุมประชาคมเสวนา
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า  
ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง 
 ๑๐. แผนการด าเนินงานด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานอ่ืนๆ  
 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายนั้นๆ องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ในการ
ประสานงาน กับส่วนราชการต่างๆ อยู่แล้ว งานตามภารกิจของส่วนราชการต่างๆ สามารถน ามา
บูรณาการท างานร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนข้อมูลด้านพ้ืนที่ให้กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ จะต้อง
ประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
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แนวทางการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

การด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนมีแผนการลงพื้นที่จ านวน ๔ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ 
เป็นเรื่องของการน าปัญหาของแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดท าเป็นแผนงาน/
โครงการตามหลักเกณฑ์ที่โครงการก าหนด เน้นหลักการมีส่วนร่วมและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งก่อให้โครงการที่เกิดผลิตภาพ (Productivity) สามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ต่อเดือนให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
หรือเชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถัดมาที่แผนการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 
๔ มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่จะสร้างการรับรู้แก่ประชาชนจากกรอบหลัก ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมาตรการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดีที่จะส่งผลให้ราคาข้าวมีมูลค่าสูงขึ ้น และมาตรการ
ช่วยเหลือชาวนาอื่นๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรในพื้นที่ทราบ และ
เน้นย้ าสร้างการรับรู้ในเรื ่องต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อประชาชน ผลลัพธ์ของการด าเนินงานตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ จะท าให้การสร้างรายได้ต่อเดือนนั้นเพิ่มขึ้น และ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน าไปสู่
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามล าดับ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” โดยรวมทั้ง ๑๐ ด้าน สามารถน ามาอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้  
 ๕.๒.๑ การวิเคราะห์ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
 พบว่า การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวมทั้ง ๑๐ ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยจะเห็นว่าการ
บริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุวิทย์  
สิริวฑฺฒโน (พรหมเกิด) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก๑ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี) ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน 
: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก๒ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ เจริญข า ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” 
พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปาง
มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๓ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิชาต โชติชัชวาลกุล ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัย พบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับ
มาก๔ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสาม
เงา จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับวุฒิระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก จ าแนกได้ดังนี้ 
ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า เพศ ไม่มีผลต่อการบริหาร
                                                           

 ๑ พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด), “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๒ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี), “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๓ สุพจน์ เจริญข า, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๔ อภิชาต โชติชัชวาลกุล, “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรณีศึกษาในเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี, รายงานระดับการศึกษาอิสระปริญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 



๑๙๑ 
 
โครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้
เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิจิตร ก๋าตุ้ย ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง : กรณีศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” ผลระดับการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไมแ่ตกต่างกัน๕ 
 ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า อายุ ไม่มีผล
ต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัด
ตาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ไมข่ึ้นอยู่กับอายุของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน๖ 
 ประชาชนที่มี ระดับวุฒิระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน ท าให้รู้
ว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รหัส แสงผ่อง ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล
ในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใน

                                                           

 ๕ วิจิตร ก๋าตุ่ย, “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษาตาบล บวก

ค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๖ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง), “การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาลของ
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๙๒ 
 
จังหวัดจันทบุรี ที่มีระดับระดับการศึกษา แตกต่างกันมีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๗ 

ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า อาชีพ มีผลต่อ
การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา กัลยาณพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘ 

ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า 
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือน
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช ปลอดโปร่ง  ได้ท าระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๑๙  

  

 
 
 

                                                           
๗ รหัส แสงผ่อง, “กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรม การบริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๗). 
 ๘ จินตนา กัลยาณพันธ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล:กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี  อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” , วิทยานิพนธ์ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙). 

๙ เอกราช ปลอดโปร่ง , “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขต 
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๙๓ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบาย
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรท าการจัดอบรม ส าหรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา โดยการให้ความรู้และความเข้าใจ
ในด้านการบริหาร เพ่ือเป็นการสร้าง จิตส านึกในหน้าที่ โดยน าระบบคุณธรรม หรือการใช้หลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้มากยิ่งขึ้นไป 

๒. ควรเสนอด้านกรอบแนวคิดและการวางแผนงานในการสร้างมาตรการ เพ่ือส่งเสริม
ส าหรับในการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกลุ่มเป้าหมายหลักใหญ่ๆ เป็นการส่งเสริมกลุ่มองค์กรหรือ
ในกลุ่มเครือข่าย ซึ่งมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับฟ้ืนฟูคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมในการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการใช้ ความสามารถเพ่ือแข่งขันการ
สรรหาบุคลากร เข้ามาในองค์กร 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหาร
โครงการมากขึ้นเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และรับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนใน
การบริหารไทยนิยมยั่งยืน โดยประชนสามารถเสนอโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

๓. ในการที่จะบริหารโครงต่างๆ ได้นั้น ควรที่จะสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลและประชาชนเพ่ือที่จะให้การบริหารโครงการไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นที่พึง
พอใจของทั้งสองฝ่าย บริหารงานด้วยความโปร่งใสและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมเพ่ือ
สร้างความรู้สึกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืน 

 



๑๙๔ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากระดับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรท าระดับการศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการไทย
นิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ต าบล 

๒. ควรศึกษาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เพ่ือท าให้เข้าปัญหาและน ามาก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการบริหารโครงการได้ตรงตามเป้าหมาย 

๓. ควรศึกษาถึงหลักธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ การให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือเป็น
การบูรณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 

๔. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่อไปในอนาคต 

 



 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย :  
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาบาลี .  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

__________.พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ประสานมิตร, ๒๕๔๖. 

กระทรวงมหาดไทย. คู่มือกระทรวงมหาดไทย. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน, ๒๕๖๑. 

กฤษ เพ่ิมทันจิตต.์ การแสวงหาแนวทางการ บริหารภายใต้กระบวนทัศน์วิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๑. 

กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์กร. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
เกรซ. ดัฟฟ่ี แมรี่. ทักษะการบริหารโครงการ (แปลจาก Managing Projects โดย ปฏิพลตั้งจักร 

วรานนท.์ กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๕๑. 
เกื้อ วงศ์บุญสิน. ประชากรกับทฤษฎีการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘. 

__________.  การปกครองท้องถิ่น ไทยหลักการและมิติ ใหม่ในอนาคต . ปรับปรุ ง ใหม่ .  
พิมพ์ครั้งที ่๖. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐. 

__________. มิติใหม่การปกครองท้องถิ่นและวิสัยทัศน์กระจายอ านาจ การบริหารงานท้องถิ่น. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙. 

จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น. ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุมและบุตร
จํากัด, ๒๕๔๘.  



๑๙๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ชุติ ระบอบและคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 
๒๕๕๒. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต, 
๒๕๕๑. 

ดิเรก ทองอร่าม. การวิเคราะห์เพื่อการผลิตพืช. เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการในการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการจัดการผลิตไม้ผลและผัก. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 
ราช, ๒๕๕๖.  

ติน ปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอ่ืนๆ . พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๘. 
บรูช แอนดี. เคล็ดลับดีๆ วิธีการบริหารโครงการ. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์, ๒๕๕๒. 
บัญญัติ พุ่มพันธ์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ของเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ).

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บพิธ 
การพิมพ์ จํากัด, ๒๕๔๙. 

__________. อบต.ท้องถิ่นของเรา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์ จํากัด. 
๒๕๔๘. 

ปกรณ์ ปรียากร. การบริหารโครงการแนวคิด และแนวทางในการสร้างความส าเร็จ. พิมพ์ครั้งที่๖. 
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗. 

ปรีชา ช้างขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

พงษศ์ักดิ์ ปัญจพรผล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระไพศาล วิสาโล. พุทธธรรมกับกการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓. 
พิสณุ ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์ , 

๒๕๕๒. 
 



๑๙๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ล้วน สายยศและอังคณา สาย. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยา
สาส์น, ๒๕๔๓. 

วรเดช จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค. การบริหารโครงการ : กรณีศึกษาในประเทศไทย. พิมพ์ครั้ง 
ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย สหายบล๊อคและการพิมพ์ , 
๒๕๔๓. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 

วิสูตร จิระดําเกิง. การบริหารโครงการส าหรับผู้บริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: วรรณกวี,  
๒๕๕๒. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 

__________.ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร:  ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น. ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุม 

และบุตร จํากัด, ๒๕๔๘. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยพัฒนาการพิมพ์ธนบุรี, ๒๕๑๘. 
สํานักงานเลขานุการ อบต.อุบลราชธานี. คู่มือการบริหารงานบุคคล อบต. กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. อุบลราชธานี: ม.ป.พ., ๒๕๔๒. 
สุพจน์ โกสิยะจินดา. การบริหารโครงการในระบบงานไอที. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๒. 
สุรพล สุยะพรหม. การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์. บริหารโครงการ Project Management. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด ยูเคชั่น, ๒๕๔๔. 
อุดม เชยกีวงศ์. หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา อบต.ประชาธิปไตยของชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๕. 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และรายงานการวิจัย: 
จินตนา กัลยาณพันธ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”. 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙. 

จิรัฐภาคย์ อ่ินแก้ว. “บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตรการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกาฬสินธุ์”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๖. 

ตําบลลําพยนต์ อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔  

ธนิตา ฐิติภากร. “การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสการบริหารงานของเทศบาลตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖. 

ปิยะพงศ์ ด้วงเฮ้ียม. “ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการรองรับการถ่ายโอนงาน
บริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับชั้น ๓. ๔ และ ๕ จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕. 

พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง). “การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของ
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระมหาณัฐพล ปสนฺโน (ดอนตะโก). “คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  
เขต ๑”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๑. 

พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด). “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี). “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอนาแก 
จั งหวัดนครพนม” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระสมรส ธมฺมรโส (ขวัญหอม). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

รหัส แสงผ่อง. “กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏรําไพพรรณ,ี ๒๕๕๗. 

วรียา เอ่ียมวิบูลย์. “ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล”. 
ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต. คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๔๒. 

วิจิตร ก๋าตุ่ย. “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษาตําบลบวกค้าง 
อําเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตรการปกครอง. บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง. “ผล
การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการถ่ายโอน 
ภารกิจและกํากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. รายงานการวิจัย. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗. 

 



๒๐๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมพันธ์ ภุ่มมาลา . “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในอําเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่”. สารนิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

สุพจน์ เจริญขํา. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะค่า อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

อภิชาต โชติชัชวาลกุล. “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกรณีศึกษา
ในเขตอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี . รายงานการศึกษาอิสระปริญารัฐ
ประศาสนสาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตทยาลัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 

อาจพล วงศ์บุษราคัม. “การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิบาล”.วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เอกราช ปลอดโปร่ง. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ สํานักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงเกษตรฯ ประชุมสร้างความเข้าใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่ว

ประเทศ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คิกออฟลงพื้นที่. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา:  https://www.moac.go.th/news-preview-401991791191, [๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑]. 

กระทรวงศึกษาธิการ. เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view1189009.html, [๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑].  

กระปุกดอทคอม. เจาะรายละเอียด "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" คืออะไร ใครได้ประโยชน์. ออนไลน์. 
แหล่ งที่ ม า : https://money.kapook.com/view189009.html, [๒๖  กุมภา พันธ์  
๒๕๖๑]. 

 
 

https://money.kapook.com/view189009.html


๒๐๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

กรุงเทพธุรกิจ. ย้ า! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ . ออนไลน์. แหล่งที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806813, [๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

กรุงเทพธุรกิจ. ย้ า! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ . ออนไลน์ . แหล่งที่มา
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806813, [๘ มีนาคม ๒๕๖๑]. 

กองทัพภาคที่ ๒. ไทยนิยม ยั่งยืน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch? v 
=Ew3Gk-P7JMA, [๒๓ มิถุนาคม ๒๕๖๑]. 

เกษตรพันธุ์๙ . ถอดรหัส"ไทยนิยม ยั่งยืน"ภาคเกษตร . ออนไลน์ . แหล่งที่มา:  http://www. 
kaset1009com/th/articles/11652, [๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

ขจิต ชัชวานิชย์. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยังยืนในระดับ
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร. ออนไลน์. แหล่งที่มา: wttp://www.bangkok.go.th/uplo 
 ad/ user/๐๐๐๐๐๑๓๐/planing/TNY-meeting๒, [๒๕ มกกราคม ๒๕๖๑]. 

ข้อมูลพ้ืนฐาน. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ . ออนไลน์. 
แหล่งที่มา: https://localwangchan.wordpress.com/, [๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

ข่าวสด. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่. 
ออนไลน์. แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_11011342, 
[๗ มกกราคม ๒๕๖๑]. 

ชุติระ ระบอบและคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
[๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒]. 

ทําเนียบ รัฐบาล. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน. ออนไลน์. แหล่งที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=v5bQGt77m70, [๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์. ถอดรหัส ไทยนิยม. ออนไลน์. แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/5 
5405202, [๑๔ กุภาพันธ์ ๒๕๖๑]. 

ไทยตําบลดอทคอม. ข้อมูลต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา ตาก. ออนไลน์. แหล่งที่มา: http://www. 
 thaitambon.com/tambon/630306, [๕ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

ไทยตําบลดอทคอม. ข้อมูลต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา ตาก. ออนไลน์. แหล่งที่มา: http://www. 
 thaitambon.com/tambon/630306, [๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๐]. 

 
 

http://www.kaset1009.com/th/articles/116528
https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_1011342
http://www.thaitambon.com/tambon/630306
http://www.thaitambon.com/tambon/630306


๒๐๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นายกฤษฎา บุญราช. ถอดรหัส"ไทยนิยม ยั่งยืน" ภาคเกษตร. ออนไลน์. แหล่งที่มา: http://www. 
 kaset11009.com/th/articles/11165282 ถอดรหัส, [๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ. ออนไลน์. แหล่งที่มา: http://www. 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 

 อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

******************** 

ค าชี้แจง : 

๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาการบริหารโครงการไทย

นิยม ยั่งยืน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการพัฒนา โดยจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคล และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยใน

ภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มี

ผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 

 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการ โดยมีเกณฑ์วัด

ระดับความคิดเห็นดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

 



๒๔๑ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

  ระดับ ๑  หมายถงึ  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหาร

โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ 

 

พระสมชาย ทนฺตกาโย 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่อง □ ที่ตรงสภาพความเป็นจริงของ
ท่านเพียงข้อเดียว 

 
๑. เพศ 

  □ ชาย    □ หญิง 
 
๒. อายุ 

  □ ๑๘ - ๓๐ ป ี   □ ๓๑ - ๔๐ ป ี

  □ ๔๑ - ๕๐ ป ี   □ ๕๑ - ๖๐ ป ี

  □ ๖๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. ระดับวุฒิการศึกษา 

  □ ประถมศึกษา   □ มัธยมศึกษา / ปวช. 

  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 

  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 
๔. อาชีพ 

  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 

  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 

  □ อ่ืน (ระบุ)........................... 
 
๕. รายได้ต่อเดือน 

  □ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  □ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท □ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 

 



๒๔๓ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล

วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความที่ท่าน

เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
   ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการ (CIPP) 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C )  

๑ โครงการไทยนิยมได้ตอบสนอง และแก้ปัญหาได้

ตรงจุด 

     

๒ โครงการไทยนิยมมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 

อย่างชัดเจน 

     

๓ โครงการไทยนิยมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น และระบุความต้องการ 

     

๒. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I )   

๔ โครงการไทยนิยมมีความพร้อม ด้านสถานที่       

๕ โ ค ร ง ก า ร ไ ท ย นิ ย ม มี บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการด าเนินโครงการ 

     



๒๔๔ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการ (CIPP) 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖ โครงการไทยนิยมมีรูปแบบการจัดกิจกรรม

เหมาะสม 

     

๓. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P )  

๗ โครงการไทยนิยมมีการศึกษาสภาพปัญหา และ

ความต้องการของชุมชน 

     

๘ โครงการไทยนิยมมีการชี้ แจง และเผยแพร่

รายละเอียดข้อมูลของโครงการแก่ชุมชน 

     

๙ โครงการไทยนิยมมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

     

๔. ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P )  

๑๐ โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน      

๑๑ โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     

๑๒ โครงการไทยนิยมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และต่อเนื่อง 

     

 

 

 



๒๔๕ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

จันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความที่ท่าน
เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านความสามัคคี  

๑ อบต.จัดกิจกรรมการพบปะสังสรร เพ่ือสร้าง

ความสามัคคีในชุมชน 

     

๒ อบต.มีการส่งเสริมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์

ต่อชุมชน 

     

๓ อบต.มีการส่งเสริมการท าบุญในโอกาสต่างๆ 

ร่วมกัน 

     

๒. ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน  

๔ อบต .ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักการเสียสละ

ประโยชน์ต่อ ชุมชน 

     



๒๔๖ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕ อบต .มีส่ วนร่ วมกับประชาชนในช่วยกันดูแล

ผู้สูงอายุ 

     

๖ อบต.กระตุ้นให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ และ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน 

     

๓. ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข  

๗ อบต.มีการปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

     

๘ อบต.มีการส่งแสริมอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจนให้กับชุมชน  

     

๙ อบต.ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

เพ่ือน ามาพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

     

๔. ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง  

๑๐ อบต.มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาหมู่ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

๑๑ อบต.มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนา

ชุ มชน เศรษฐกิ จพอเ พียง ให้ เป็ นที่ รู้ จั กแก่

ประชาชนทั่วไป 

     

๑๒ อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการ

พัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

     



๒๔๗ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่  

๑๓ อบต.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เรื่องการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตย 

     

๑๔ อบต.ได้มีการชี้แจงสิทธิและหน้าของประชาชนใน

ระบบประชาธิปไตย 

     

๑๕ อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม

กฎหมาย 

     

๖. ด้านรู้กลไกบริหารราชการ  

๑๖ อบต.มีกลไกการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และ

ข้อบังคับอย่างถูกต้อง 

     

๑๗ อบต .ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

     

๑๘ อบต.ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ต าแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม 

     

๗. ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  

๑๙ อบต. ปฎิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย

ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 

     

๒๐ อบต.ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในสิ่งที่ดีงาม 

ถูกต้องด้วยหลักประชาธิปไตย 

     



๒๔๘ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๑ ท่านมีความตั้งใจที่จะเลือกคนดีเข้าไปบริหาร

ประเทศ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

     

๘. ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี  

๒๒ อบต.จัดหาสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ในการปฎิบัติงาน 

     

๒๓ อบต .ท าการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่ เป็นในการ

พัฒนาชุมชน 

     

๒๔ อบต.มีระบบข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานราชการ 

อย่างสะดวกและทันสมัย  

     

๙. ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๒๕ อบต.มีการป้องกัน และปราบปรามปัญหายาเสพ

ติดภายในชุมชน อย่างเคร่งครัด 

     

๒๖ อบต.ปลูกฝังหลักคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนใน

ชุมชน เพ่ือป้องกันยาเสพติด 

     

๒๗ อบต.ร่วมกับประชาชนท าการสอดส่องดูแลยา

เสพติดไม่ให้เข้ามาท าลายประชาชนในชุมชน 

     

๑๐. ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ  

๒๘ อบต.ชี้แจงข้อมูลโครงการไทยนิยมให้ประชาชน

รับทราบ 

     



๒๔๙ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์     อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๙ เจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยที่ดี ต่อประชาชนในการ

ประสานงานโครงการไทยนิยม 

     

๓๐ เจ้าหน้าที่ มีความเซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ใน

โครงการไทยนิยม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะอุปสรรค 
ในการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 
 
๑.ด้านความสามัคคี 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
 
๒. ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
๓. ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
  
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 



๒๕๑ 
 
๔. ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง  

ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ......................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
๕. ด้านรู้สิทธิรู้หน้าที่ 
 ปัญหา 
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
๖. ด้านรู้กลไกบริหารราชการ 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
๗. ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
 ปัญหา 
......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
 



๒๕๒ 
 
 
๘. ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี  

ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
 ข้อเสนอแนะ 
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
๙. ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
 
๑๐. ด้านงานตามภาระกิจส่วนราชการ 
 ปัญหา 
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
 

*************************** 
ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 

 

 
 



๒๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  
 

 ชื่อ ........................................................นามสกุล ........................................................ ....  
 ต าแหน่ง................................................................  

 วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการการบริหารโครงการ มีอยู่จ านวน ๕ ด้าน คือ 
๑) ด้านสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านปัจจัยน าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านผลผลิต มีข้อสัมภาษณ์
ดังนี้ 
 ๑.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C )อย่างไร 

........................................................................................................................................          
.................................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  ๒.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I )อย่างไร  
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๒๕๕ 
 
 ๓.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P )อย่างไร 
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 ๔.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P )อย่างไร 
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ตอนที่ ๓ การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก มีอยู่จ านวน ๑๐ ด้าน คือ ๑)ด้านสัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ๒)ด้านคนไทย
ไม่ทิ้งกัน ๓)ด้านชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔)ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง ๕)ด้านรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ๖)ด้านรู้กลไก
การบริหารราชการ ๗)ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘)ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี ๙)ด้านร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ๑๐)ด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ มีข้อสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
 ๑.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านความสามัคคี อย่างไร 
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 ๒.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านคนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างไร 
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 ๓.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านชุมชนอยู่ดีมสุีข อย่างไร 
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 ๔. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านวิถีไทยวิถีพอเพียง อย่างไร            
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     ๕.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านรู้สิทธิ รู้หน้าที่ อย่างไร 
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๒๕๗ 
 
 ๖.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านรู้กลไกการบริหารราชการ อย่างไร 
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 ๗.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม อย่างไร 
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 ๘.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านรู้เท่าทันเทคโนโลยี อย่างไร 
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 ๙.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างไร 
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๒๕๘ 
 
 
 
 
 ๑๐.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านงานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ  อย่างไร 
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             เจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
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