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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล๓. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือการ
วิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๘ ส ารวมกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชน
ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน ๓๙๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๑๒ คน แบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̅=๓.๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (x̅=๓.๒๖) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (x̅=๓.๒๘) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (x̅=๓.๑๒) และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (x̅=๓.๓๕) ทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี อาชีพ และ
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ระดับการศึกษา ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ
และ รายได้ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ปัญหา อุปสรรค และเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑) การตัดสินใจ วันท างานไม่ตรงกัน เสียงประชาสัมพันธ์ ไม่
ค่อยได้ยินเสียง บางจุดเสียงตามสาย ไม่ทั่วถึง จึงท าให้ ไม่ได้รับข่าวสารเท่าที่ควร ๒) การด าเนินงาน 
ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่น้อย ประชาชนขาดความรู้ และหน่วยงานล่าช้า แก้ไขปัญหาไม่
ตรงจุด ประชาชนมีอายุมากแล้ว ไม่สะดวกเข้าร่วมงานกับชุมชนบ่อยนัก ๓) การรับผลประโยชน์ 
ชุมชนของบประมาณจะไม่ค่อยได้รับผล ท าเรื่องยื่นขอไป หลายชุมชน เลยท าให้บางชุมชนไม่ได้รับ
การอนุมัติให้เกิดการพัฒนาชุมชน ๔) การประเมินผล ประชาชนขาดความร่วมมือ ไม่มีความรู้เรื่อง
แผนพัฒนา หน่วยงานยังไม่ชัดในเรื่องแก้ไขปัญหาในชุมชน ประชาชนที่ค้าขายให้ความร่วมมือของคน
ในชุมชนยังขาดการประสานงานให้มีส่วนร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑) การตัดสินใจ ควรมีการเพ่ิมช่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
เสียงตามสายให้ทั่วถึง หน่วยงานควรให้ความส าคัญชุมชนทุกชุมชนให้เท่ากันในการส่งงบประมาณให้
ชุมชนได้พัฒนา ถ้ามีการประชุม ควรเห็นเป็นวันหยุดหรือวันว่างงาน ๒) การด าเนินงาน อยากให้
นายกเทศมนตรีควรลงพ้ืนที่พบปะประชาชนให้บ่อย ๆ อยากให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่
เข้มงวดกวาดล้าง ยาเสพติด อยากให้มีงานส าหรับวัยรุ่นในวัยเรียน ท าให้สร้างรายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว ๓) การรับผลประโยชน์ ฝึกอบรมประชาชน ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ความส าคัญทุกชุมชน
และให้บริการที่ทั่วถึงทุกชุมชนได้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง อยากให้ดูแลผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ
ที่ดีกว่านี้ ในด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การเจ็บป่วยที่มีหมอ มียาให้ทันเห็นการณ์ยาม
ลูกหลานไม่ช่วยดูแล ๔) การประเมินผล ควรให้มีตู้แดงประจ าชุมชน สอบถามถึงปัญหาให้แท้จริง 
ปฏิบัติจริง ในการแก้ไขเจาะให้ตรงประเด็นนั้น ๆ ควรมีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น 
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Abstract 

Objectives of this research were to: 1) study the participation of people in 
community development at Sakaew municipality, Sakaew Province. 2) compare the 
participation of people in community development at Sakaew municipality, Sakaew 
Province. Classified by personal factors and 3) to study obstacles and recommendations for 
public participation in community development at Sakaew municipality, Sakaew Province.  

Methodology was the mixed methods: the quantitative research collected data 
with questionnaires with confidence value at 0.988, from 392 samples from the people in 
Sakaew municipality, Sakaew Province. Data were analyzed by frequency percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test using One-Way analysis of variance, ANOVA. When it is 
found that there are differences, it will compare the differences in pairs. By means of finding 
the Least Significant Difference. (LSD.) The Qualitative Research collected data from 12 key 
informants using in–depth-interview by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by 
descriptive interpretation.    

Findings were as follows: 
1. Level of public participation in SaKaew municipality development, 

SaKaew Province. By overall was at moderate level (x̅=3.25). When considering each 
aspect, it was found that the participation in decision making was at x̅ =3.26, 
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participation in the operation was at x̅=3.28, participation in the evaluation was at 
x̅=3.12, and participation in receiving shared benefits was at x̅=3.35 All aspects were 
at a moderate level. 

 2. The results of the comparison of public participation in community 
development at SaKaew municipality, SaKaew Province were found that: People with different 
occupations and educational levels, participation in community development in SaKaew 
municipality differing with statistical significance at the level 0.05. Therefore accepting the set 
research hypothesis. For people with different gender, age and income, participating in 
community development in Sakaew municipality was not at different level, rejecting the set 
research hypothesis. 

 3. Problems and obstacles of public participation in Sakaew municipality Sakaew 
Province were as follows: 1) Decision; decision and work day did not match, the public address 
sound was rarely heard, at some point, the sound could not be heard therefore, people did 
not receive news and information as they should. 2) The operation of the related department; 
Executives seldom go to locations, people lacked knowledge, operation units were slow, did 
not solve problems at the right point, People are getting old, not convenient to participate in 
community development.  3) Receiving the shared benefits; Budget allocation is very limited, 
many communities did not receive the shared budget causing development was less or none. 
4) Evaluation; people did not cooperate, lacked knowledge of development plans, operation 
units were not clear in solving community problems. Street hawkers and local people did not 
cooperate with developing activities. 

Recommendation for public participation in community development at Sakaew 
municipality, Sakaew Province was that 1) Decision: there should increase public relations, 
news and voice along the lines thoroughly. The municipality should give equal importance to 
every community and provide budget equally. As for the meeting, should be held on holiday, 
2) The operation; people want the mayor to enter the area to meet more people and strictly 
suppress narcotics clearance. Creating more jobs for teens to help generate income for the 
family, 3) Receiving the shared benefits; training people to educate, understand and give 
importance to community development seriously. Taking care of the elderly people to have 
a better quality of life than present. There should be activities to promote career, health with 
medicine and doctors in time of sickness and at the time when sons and daughters were 
absent, 4) The evaluation; There should have red boxes in communities for people to drop in 
their expressions and suggestions, knowing and solving the real problems and giving our report 
of evaluations to people regularly through internet or websites, et cetera.     
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือแสดงความ
ขอบคุณไว้ 

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

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกข้ันตอน ตลอดจน
ให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าสารนิพนธ์เล่นนี้ตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.รัฐพล  
เย็นใจมา, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง, และผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ที่กรุณารับเป็นผู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ คือ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์     สุขเหลือง 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ 
ที่ได้ให้ขอเสนอแนะเพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณ นายชาติชาย เทียมเกาะ นายกเทศมนตรีต าบลศาลาล าดวน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัย และนาย
ตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
เพ่ือศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทุก
ท่านและประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือนนิสิตทุกรูป/คน ที่มีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้
ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ 

ขอเจริญพรขอบคุณมารดา คุณนารอน แคนเงิน และญาติมิตรทุกท่านได้อุปการะและ
สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ ที่ให้อุปการะทั้งให้ก าเนิดและส่งเสียจนเรียนจบส าเร็จการศึกษา  

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 
ที่ได้อบรม สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
พระธวัชชัย สนฺติธมฺโม (วรรณนาวิน) 

                                                          ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 



(๖) 
 

สารบัญ 
 เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๙) 

สารบัญแผนภาพ (๑๑) 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๙ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ๑๘ 
 ๒.๓ การบริหารเทศบาล ๒๖ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย ๓๖ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๐ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดกาวิจัย ๕๘ 
    
    

   
    
    
   

 
 



(๗) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 เร่ือง หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๙ 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๙ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๖ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๖๖ 
    

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๘ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

๗๑ 
 ๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน ๗๖ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
 

๘๘ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
 

๙๐ 
 ๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๐๐ 
    

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๔     
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๐๗ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๑๑ 
    

บรรณานุกรม  ๑๑๓ 
   
ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

๑๒๒ 

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๑๒๗ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

๑๓๓ 



(๘) 
 

 
สารบัญ (ตอ่) 

 เร่ือง หน้า 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม 
 

๑๓๘ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๑๓๘ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๔๑ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๕๕ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๖๔ 

ประวัติผู้วิจัย  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 



(๙) 
 

   
สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 
๓.๑ จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว 
 

๖๑ 
๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 
 

๖๘ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  จั งหวัดสระแก้ ว  
โดยภาพรวม 

 
 

๗๑ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  จั งหวัดสระแก้ ว  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 

๗๒ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  จั งหวัดสระแก้ ว  
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
 

๗๓ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  จั งหวัดสระแก้ ว  
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 
 

๗๔ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  จั งหวัดสระแก้ ว  
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 

๗๕ 
๔.๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศ 
 

๗๖ 
๔.๘ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามอายุ 
 

๗๗ 
๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 
 

๗๘ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

๗๙ 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 
 

๘๐ 



(๑๐) 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่ หน้า 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
 
 

๘๑ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
 
 

๘๒ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามอาชีพ 
 

๘๓ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 
 

๘๔ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
 
 

๘๕ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามรายได้ 
 

๘๖ 
๔.๑๘ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

 
 

๘๗ 
๔.๑๙ ปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

๘๘ 
๔.๒๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

๘๙ 
 
 
 

  

   
   



(๑๑) 
 

   
สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๘ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๐๐ 

 
 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่

ตรงกันประการหนึ่ง คือ ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดที่เรียกว่าอ านาจอธิปไตย แม้ว่าในอดีตที่
ผ่านมาประชาชนไทยจะมิได้มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเท่าที่ควร แต่เมื่อกระแสการเป็น
ประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยก็ท าให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควรมีสิทธิเสรีภาพ และ  
มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น น ามาสู่การปฏิรูประบบการเมืองไทยที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความส าคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก 

การมีส่วนร่วมของประชนในกิจการต่าง ๆ ของชุมชนนั้นเป็นทั้งวิธีการและจุดของการ
พัฒนาชนบทเพราะจุดหมายของการพัฒนาชนบท คือ ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชนบทใน
การปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ และการจะบรรลุจุดหมายดังกล่าวได้ประชาชนต้อง
เกิดการเรียนรู้  และการเรียนรู้ที่ดีนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วม ๑ การมีส่วนร่วม (Participation)  
ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับ อ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการ
กระท าบางอย่างหรือบางเรื่อง” ค าว่า การมีส่วนร่วม โดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับค าว่า 
“การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น ค าว่าการมีส่วนร่วมตามความหมายข้างต้น ซึ่งหมายถึง การที่บุคคล
กระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึง
ความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
โดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็น
การมีส่วนร่วม และยังได้ให้ค าจ ากัดความของ การมีส่วนร่วมของประชาชน๒ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท า
การออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มี
ความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการ

                                                           

๑ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, แนวคิดแนวทำงกำรพัฒนำชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 

๒ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำร
บริกำรจัดหำงำน, (กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐), 
หน้า ๑. 



๒ 

ร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่ม
ชุมชน เป็นกระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่างๆ ของสาธารณชน
ไว้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง และเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มี
เป้าหมายเพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่า และที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน๓ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้  และรับรู้ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหว การให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการร่วมกันตัดสินใจ ซึ่งในขั้นตอนการเริ่ม
นโยบาย การท าแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ในการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมไปถึงการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
นั้น ๆ๔ ดังนั้นเทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ซึ่งการเมืองการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็น
รากฐานที่ส าคัญในการปกครองประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญใกล้ชิดกับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก ในการบริหารงานหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องก าหนด
ทิศทาง วัตถุประสงค์และเป้าหมายในที่ชัดเจน โดยมีข้อควรค านึงถึง คือ ศักยภาพและความพร้อมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ต้องร่วมใจกันด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เพ่ือสร้างการยอมรับในการที่น าองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามทิศทาง และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
และความละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกต คือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวน
ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามี
ส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด 
ได้แก่ 

 ๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ  

 ๒. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน
ข้อดีกับข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดท าแบบสอบถามก่อนจะริเริ่มโครงการ
ต่าง ๆ หรือการบรรยายและเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ  
เป็นต้น  

                                                           

๓ เจมส์ แอล. เครย์ตัน , คู่มือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรตัดสินใจที่ดีกว่ำโดยให้ชุมชน 
มีส่วนร่วม , แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ , ดร.ถวิลวดี บุรีกุล , ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี , (ขอนแก่น: 
 โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑), หน้า ๓. 

๔ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ , 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๘. 



๓ 

 ๓. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการตกลงกันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
กับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม เพ่ือประเมินถึงผลความก้าวหน้าหรือระบุปัญหาในข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น 
การจัดประชุมร่วมกัน การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างให้ผู้รับฟังแสดงความ
คิดเห็น เป็นต้น 

 ๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับในการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วางแผนโครงการกับ
ประชาชนให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนจัดเตรียมโครงการ และผลที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การด าเนินโครงการ เหมาะที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาถึงปัญหาที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน อันมีข้อ
โต้แย้งมาก เช่น การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง การเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอม
กัน และการใช้กลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 ๕. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนิน
โครงการ เป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

 ๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อน
ถึงความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของปัญหาที่จะลง
ประชามติและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ประชาชน
เข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงกันเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ซึ่งรัฐบาล
ต้องปฏิบัติ และบังคับตามผลของการลงประชามติ แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการ
ให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด๕ 

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ตั้งอยู่ในชุมชนต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว ปกครอง โดยนายกเทศมนตรี มีเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน และท่าเกษม ทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว-สระขวัญ และ 
ท่าเกษม ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม ทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระแก้ว มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดรวม ๒๘ ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 
๑๗,๕๔๖ คน ความหนาแน่นของประชากร ๖๒๖.๖๔ คน/ตารางกิโลเมตร๖ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
กาลเวลาได้เป็นตัวสั่งสมประสบการณ์ จนกลายเป็นความพร้อมในการพัฒนาชุมชนบ้านเมือง เพ่ือ
เดินหน้าบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสุดก าลังความสามารถเพ่ือในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มีเกณฑ์การวัดประเมิน ๖ ด้าน คือ 
๑. ด้านการลดรายจ่าย ๒. ด้านการเพ่ิมรายได้ ๓. ด้านการประหยัด ๔. ด้านการเรียนรู้ ๕. ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ๖. ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้วมีทั้งหมด ๒๐ ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันส่งผล

                                                           

๕ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล , ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy), (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙-๓๐. 

๖ กองวิชาการ ส านักงานปลัด, ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลเมืองสระแก้ว , (สระแก้ว: เทศบาลเมือง
สระแก้ว, ๒๕๖๑), หน้า ๒๓. 



๔ 

กระทบในด้านต่างๆ แก่ชุมชนทั้งด้าน เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมประเพณี การด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางส่วนเลิกท าการเกษตร หันมาเป็นลูกจ้าง
โรงงาน เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนเป็นธรรมดาว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ และปัญหา
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้น าไปใช้ในการด ารงชีวิต
ของประชาชนตามบริบทของชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้ รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร
ที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว มี
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ในด้านต่าง ๆ คือ ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ๒. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน (Implementation) ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ ๔. การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) โดยภาพรวมและในแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้าง ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหารชุมชน และพัฒนากร ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองในด้านใดบ้าง มีปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้วอะไรบ้าง ให้มีความก้าวหน้า อยู่เย็น เป็นสุข ของประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป 

 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

๑.๓.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วมีอะไรบ้าง 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 



๕ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของโคเฮน 
และอัพฮอฟ (Cohen and upHoff) แนวคิดพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม๗ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

ตัวแปรต้น ( Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของ โค
เฮน และอัพฮอฟ (Cohen and UpHoff) ประกอบด้วยกรอบแนวคิดพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน
คือ ๑.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ๒.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(Implementation) ๓.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ๔.การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation)  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

 ๑.๔.๓.๑ ประชากร (Population) ได้แก่ ประชากรที่มีอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีจ านวน  ๑๗,๕๔๖ คน๘  

  ๑.๔.๓.๒ ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ ท่าน  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมเป็นระยะเวลา ๔ เดือน 
 
 
 

                                                           

๗ J.M., Cohen, and N.T., Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development Seeking 
Clarity through Specificity,” (Worle Development. 8(3), 1980), p. 223. 

๘ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๔), (เทศบาลเมืองสระแก้ว (ส าเนา), ๒๕๕๙), หน้า ๗. 



๖ 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว แตกต่างกัน 
๑.๕.๒ ประชาชนทีมี่อายุต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว แตกต่างกัน 
๑.๕.๓ ประชาชนทีมี่วุฒิการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 
๑.๕.๔ ประชาชนทีมี่อาชีพต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 
๑.๕.๕ ประชาชนทีมี่รายไดต้่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 
 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้อธิบายค าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง การมีส่วน
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไว้ดังนี้ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมการตัดสินใจ มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่
มีความจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินงานของกิจกรรม พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง และมีส่วนร่วมก าหนดการใช้ทรัพยากร
แหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน หมายถึง การที่ประชาชนได้ร่วมกันออกแรงในการ
กระท า กิจกรรมโครงการ ร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทอง หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  
เพ่ือใช้ในการกระท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ หมายถึง การที่ได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ 
จากกิจกรรมโครงการพัฒนาในชุมชน เช่น โครงการสวนสมุนไพร โครงการประปาชุมชน และการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล หมายถึง การมีส่วนเข้าไปสังเกตการณ์ การท างาน ของ
ผู้รับจ้างภายนอกที่มาท างานพัฒนาในชุมชน และมีส่วนในการติดตามผลการด าเนินงาน ของโครงการ
ที่เก่ียวกับการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

 



๗ 

ประชำชน หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีหรือกลุ่มคนที่สามารถลงประชามติ ที่มีวิถี
ชีวิตเกี่ยวพันกัน มีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการกระท า อันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกันหรือประกอบกิจการซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในที่นี้ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวั ด
สระแก้ว 

กำรพัฒนำชุมชน หมายถึง ท าให้ก้าวหน้า ท าให้มั่นคง ท าให้ดีขึ้น ท าให้ยั่งยืนขึ้นในที่นี้
คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว เพ่ือ
ท าให้ชุมชนมีความม่ันคง แข็งแรง มีความเจริญ ก้าวหน้า บนฐานทรัพยากร ที่ชุมชนมีอยู่ เป็นอยู่ เพ่ือ
ความสุขความเจริญอย่างยั่งยืนของประชาชนในชุมชน 

เทศบำลเมือง หมายถึง เทศบาลเมืองสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

๑.๗.๔ ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลส าหรับในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่ืน ๆ 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” โดยน าเสนอสาระ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๒ แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๓ รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๕ ระดับของการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๒.๑ ความหมายการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๒.๒ แนวคิดการพัฒนาชุมชน  
 ๒.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาชุมชน 
๒.๓ การบริหารเทศบาล 
 ๒.๓.๑ การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  
 ๒.๓.๒ การจัดรูปองค์การของเทศบาล 
 ๒.๓.๓ นักทฤษฎีการบริหารทางตะวันตก 
๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล 
๒.๖ กรอบแนวคิดกาวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 



    ๙ 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาชุมชน ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่า ความหมายของการมีส่วนร่วม แนวคิดการมี
ส่วนร่วม รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม และระดับของการมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมนั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และรูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วน
ร่วม กลไกกระบวนการ วิธีการของการมีส่วนร่วม ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่า มีผู้ให้
ความหมายและนิยามศัพท์การมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด  
รว่มตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐก าหนด แต่ 
หมายถึง การให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาการ
ด ารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน การร่วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ่มเป็นเรื่องยากที่จะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆ และ
เป็นอิสระในการแสดงออก เพราะสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ ฐานะอ านาจทางสังคมแตกต่างกัน  ปัจจัย
วัฒนธรรมบางประการเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในการแสดงออก คนแต่ละคนต่างมีมุมมองใน
การตัดสินคุณค่าเรื่องต่างๆ ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ต่างกัน เหล่านี้อาจน าไปสู่การไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น การมสี่วนร่วมของประชาชน ในชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) ที่ประชาชน
ในชุมชนไดเข้าไปด าเนินกิจกรรมในชุมชน นับตั้งแต่ร่วมก าหนดปัญหาและ ความต้องการ ร่วมระบุ
สาเหตุของปัญหาร่วมก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือแกไขปัญหาร่วมปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือแกไขปัญหา 
ร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรมและ ร่วมรับผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมนั้น ซึ่งประเด็นหลักของการ
มีส่วนรว่มของประชาชน คือ ประชาชนต้องเป็นกระท าในแต่ละขั้นตอน ของการมีส่วนร่วมด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ๑ เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการส่งเสริม ชักน าการสนับสนุน
ให้ ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ การริเริ่มในการคิดร่วมก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วม
แก้ไข และวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริการตลอดจน 
อ านาจในการตัดสินใจ ในการก าหนดกิจกรรมหรือแนวทางการด าเนินกิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้น 
เกิดข้ึนภายในชุมชนด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิม พัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการและควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะ
น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง การที่กลุ่มประชาชนหรือ ขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมา

                                                           

๑ ณัฐนรี ศรีทอง , การเพ่ิมศักยภาพภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ท่ี โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๒), หนา ๑๙๑. 



    ๑๐ 

 

ในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมมีความ
ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง การด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้
เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน๒ การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น๓ การมีส่วนร่วมว่าต้องครอบคลุมใน
ประเด็นดังต่อไปนี้  

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสที่เอ้ือหรือเปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคน ให้สังคมได้ร่วมกิจกรรมน าไปสู่การพัฒนา และท าให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเท่า
เทียมกัน 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน สะท้อนการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยความสมัครใจเป็น
ประชาธิปไตย ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการแบ่งสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา การพิจารณาในมิติดังกล่าวการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นการเชื่อมระหว่างส่วนที่ประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) เพ่ือการพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน 

๓. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแตกต่างกันไปตามสภาพของโครงสร้างการ
บริหารนโยบาย และลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียง
เทคนิควิธีการแต่เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน๔  

สรุปได้ว่าจากการศึกษาความหมายการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการด ารงชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแนวทางการพัฒนาวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริการ
ตลอดจน อ านาจในการตัดสินใจ ในการก าหนดกิจกรรมหรือแนวทางการด าเนินกิจกรรมของตนเองให้
เกิดข้ึน เกิดข้ึนภายในชุมชนด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิม 

 

                                                           

๒ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการ
บริการจัดหางาน, (กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน , ๒๕๕๐), 
หน้า ๑. 

๓ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ , การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ , 
 พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๘. 

๔ ปรัชญา เวสารัช ช์ ,  การมีส่ วน ร่วมของประชาชนในกินกิจกรรมเ พ่ือ พัฒนาชนบท ,
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๓-๕. 



    ๑๑ 

 

 

 

๒.๑.๒ แนวคิดการมีส่วนร่วม 

แนวคิดการมีส่วนร่วมนั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และรูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไป
มีส่วนร่วม กลไกกระบวนการ วิธีการของการมีส่วนร่วม ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่า มี
ผู้ให้แนวคิดการมีส่วนร่วม และนิยามศัพท์การมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วมการที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการ
ก าหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนใน การ
ควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมว่ามี 
๒ ลักษณะ คือ 

๑. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การดัด
สินใจ การระดมทรัพยากรและ เทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้ง
รับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลัง
อ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิด
กระบวนการ และ โครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ
ได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา๕ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่ม
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วน
ร่วมในอ านาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ 
ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มาก ขึ้นว่าสิ่งที่ท าไป
นั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และม่ันใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้า
กัน๖ การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและ
ได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือ ทุก
ขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอ้ืออ านวย๗ การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

                                                           

๕ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ 
และทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖, หน้า ๑๑๔. 

๖ วันรักษ์มิ่ งมณีนาคิน , การพัฒนาชนบทไทย , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๐. 

๗ ชิต นิลพานิช และ กุลธน ธนาพงศธร, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชนบท. ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน,  (พิมพ์ครั้งที่ ๓, หน่วยที่ ๘),  
(นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒), หน้า ๓๕๐. 



    ๑๒ 

 

แนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการส่งเสริมชักน าการสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการเรียนรู้ การริเริ่มในการคิดร่วมก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมแก้ไขและวางแผน
ปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริการตลอดจน อ านาจในการตัดสินใจใน
การก าหนดกิจกรรม แนวทางการด าเนินกิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยความ
เต็มใจ และเต็มความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบ
คลุมการใช้และการกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง๘ 

สรุปได้ว่าจากการศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง เป็นการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการส่งเสริม ชักน าการ
สนับสนุนให้ ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ การริเริ่มในการคิดร่วมก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาร่วมแก้ไข วางแผนปฏิบัติ และให้ได้รับข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วม
ตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
และให้เกิดประโยชน์ 

๒.๑.๓ รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่ งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่ามีผู้ ให้ 
รูปแบบ และข้ันตอนของการมีส่วนร่วมไว้ ดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนาออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นริเริ่มการพัฒนา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของชุมชน 
และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย 

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

ขั้นตอนที่ ๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ
อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหาร ประสานงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนที่ ๔ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือ
ยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 

ขั้นตอนที่  ๕ ประชาชนเข้าร่วมประเมินการพัฒนาที่ ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินผลย่อย (Formative 

                                                           

๘ ประชัย ศรีจามร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปลูกป่าภาครัฐ ต าบลป่าน้อยอ้อดอนชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๙). 



    ๑๓ 

 

Evaluation) เป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรือกระท าในรูปของการประเมินผลรวม 
(Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปสุดยอด๙  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีผู้แสดงรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมไวอย่างหลากหลายซึ่งผู้วิจัยไดศึกษา และเรียบเรียงไวดังนี้นักวิชาการหลายท่านได
เสนอรูปแบบการมีส่วนรว่มออกเป็นหลายแบบกลา่วคือ  ๔ แบบ คือ 

๑. การตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการแรกสุด คือ การก าหนด
ความต้องการ และจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นเลือกนโยบาย และประชากรที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจ
ในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว  

๒. การด าเนินงาน ในส่วนที่ เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานตามโครงการนั้นจะได
มาจากค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชนให้แกโครงการไดบ้างและจะท าประโยชนไดโดยวิธีใด เช่น การ
สนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารงานการประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

๓. การรบัผลประโยชน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน นอกจากความส าคัญของผลประโย
ชนในเชิงปริมาณ และคุณภาพแล้วยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน ภายในกลุ่ม ผลประโย
ชนของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชนในทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงซึ่ง
จะเป็นประโยชน และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย 

๔. การประเมินผล สิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกต คือ ความเห็นความชอบและความคาดหวัง
ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ไดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไมว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา เพราะการมี ส่วนร่วมมีคุณประโยชนหลากหลาย
ประการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านไดอธิบายถึงลักษณะรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ไวดังนี้ 

ลักษณะของการมีส่วนร่วมออกเป็น ๑๐ รูปแบบ คือ  
๑. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า (Position of Leadership) 
๒. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on Committees) 
๓. การมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at Meetings) 
๔. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน (Solicitor) 
๕. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม (Entrepreneur) 
๖. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interviewer) 
๗. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเป็นลูกจ้าง (Employee) 
๘. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค (Customers) 
๙. การมีส่วนร่วมมออกวัสดุอุปกรณ์ (Material Contribution)  

                                                           

๙ ทศพล กฤตยพิสิฐ, “การมีส่วนร่วมของก านันผู้ใหญ่บ้านเขตหนองจอกท่ีมีต่อโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาตามแนวทาง บวร และบรม: เพื่อสร้างอุดมการณ์แผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศา
สตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๓๘), หน้า ๑๓. 



    ๑๔ 

 

๑๐. การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial Contribution)๑๐ 

 

 

ต่อมารูปแบบและข้ันตอนของการมีส่วนร่วมยังมีอีก การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน 
ในการพัฒนาควรจะมี ๔ ขั้นตอน คือ 

๑. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้า
หากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่าง
ดีแล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจ
และมองไมเ่ห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 

๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น 
ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 

๓. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบท
สามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

๔ . การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับ
ผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะ
ประสบความยากส าบาก๑๑  

ต่อมาอีกท่านหนึ่งได้ให้รูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น ๔ แบบ คือ   
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ

นั้นประการแรกสุด คือ การก าหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นเลือกนโยบาย และ
ประชากรที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  

๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การด าเนินงานตามโครงการนั้นจะได้มาจากค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและ
จะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใดเช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารงานการประสานงาน และการ
ขอความช่วยเหลือเป็นต้น  

๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้วยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย

                                                           

๑๐ กรรณิกา ชมดี, “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเฉพาะ
โครงการสารภี ต าบลท่าช้าง อ าเภอวารินช าราย จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๒๒. 

๑๑ โกวิทย์ พวงงาม, (การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, ม.ป.ท., ๒๕๔๕), หน้า ๘. 



    ๑๕ 

 

ผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้น
ในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย  

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกตคือ ความ 
เห็นความชอบและความคาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม 
ต่าง ๆ ได๑้๒ 

ต่อมาอีกท่านหนึ่งได้ให้รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม คือ พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมแบ่งออกได้เป็น ๔ มิต ิดังนี้ 

มิติที่ ๑ มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ว่าอะไรควรท า และท าอย่างไร 
มิติที่ ๒ มีส่วนร่วม เสียสละในการพัฒนา และลงมือปฏิบัติ การตามที่ตัดสินใจ 
มิติที่ ๓ มีส่วนร่วม ในผลประโยชน์จาก การด าเนินงาน 
มิติที่ ๔ มีส่วนร่วม ในการประเมินผล๑๓ 

ต่อมาอีกท่านหนึ่งได้ให้รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วมว่า
ความสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Ganuine participation) ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ถ้าหากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง และการมีส่วน
ร่วมที่แท้จริงจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกข้ันตอน  

๒. การมีส่วนร่วมไม่แท้จริง (Non-Ganuine participation) เช่น การลงแขกร่วมลงแรง 
ในการท าโครงการการร่วมบริจาคเงิน สิ่งของที่อ่ืนๆบางส่วน หรือร่วมบ ารุงรักษาโดยไม่ได้ร่วมใน
ขั้นตอนการตัดสินใจ๑๔  

สรุปได้ว่า รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมแต่ล่ะท่าน มีรูปแบบและขั้นตอน
แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ๔ แบบ คือ ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision making) ๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ๓. การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ (Benefits) ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

๒.๑.๔ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่ งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่ามีผู้ ให้  
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมไว้ ดังต่อไปนี้ 

                                                           

๑๒ Cohen John M. & Uphoff, Norman T,Participation’s Place in Rural Development, 
Seeking Clarity Through Specificity, (World Development, 1980), p. 213. 

๑๓ White, Alastair T, Why Community Participation, A Discussion of theArgument go, 
(Community Participation: Current Issue and Lesson Learned. n.p. United Nations Children’s Fun, 
1982), p. 18. 

๑๔ สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ , การวิเคราะห์สังคมเพ่ือพัฒนา: แนววิธีการ , 
พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การคลังสินค้า และพัสดุ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 



    ๑๖ 

 

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา โดยแบ่ง
ออกเป็นปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  

๑. ปัจจัยทางด้านบุคคลและทางด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ สถานที่ท างาน 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพในชุมชน  

๒. ปัจจัยทางด้านสังคม ประกอบด้วย ความต้องการเกียดติเป็นที่น่ายกย่องจากบุคคลอ่ืน 
การได้รับการชักจูง จากผู้น าชุมชน เพ่ือนบ้าน เจ้าหน้าที่โครงการและความต้องการเป็นกลุ่มเป็นพวก 
เคยมีกิจกรรมแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันมาก่อน การค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน และความสัมพันธ์
ทางสังคม ที่ดีของคนในชุมชน๑๕  

ต่อมาการมีส่วนร่วมว่าในการพิจารณาการมีส่วนร่วมจะต้องค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม
ซึ่งมีความซับซ้อนอย่างมากด้วย ได้แก่  

๑.ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ  
๒.ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  
๓.ปัจจัยทางด้านการเมือง  
๔.ปัจจัยทางด้านสังคม  
๕.ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม  
๖.ปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ 

นอกจากนี้ บุคคล ๔ ฝ่าย ที่มีส่วนส าคัญในการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป็นบทประกอบด้วย  

๑. ประชาชนในท้องถิ่น  
๒. ผู้น าท้องถิ่น  
๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๔. บุคคลภายนอก 

ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น และ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วม ได้แก่  

๑. อายุและเพศ  
๒. สถานภาพครอบครัว  
๓. ระดับการศึกษา 
๔. สถานภาพทางสังคมเช่นชั้นทางสังคมศาสนา  
๕. อาชีพ  
๖. รายได้และทรัพย์สิน  
๗. ระยะเวลาท้องถิ่นและระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ  

                                                           

๑๕ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ , ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเปรียบเทียบ, (ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี), ๒๕๔๙, หน้า ๒๐. 



    ๑๗ 

 

๘. พ้ืนที่ดินถือครองและสถานภาพการท างาน๑๖ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
เกี่ยวกับกลไกของรัฐ ทั้งในการก าหนด แนวนโยบายการบริหารจัดการประเทศ มาตรการ และระดับ
ของการปฏิบัติงานที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านประชาชน โดย
ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เป็นฝ่ายตัดสิน ใจริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน์ โดยมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๒.๑.๕ ระดับของการมีส่วนร่วม 

เมื่อการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นและ
การปฏิบัติการมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างพลังจิตให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
การยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งนอกจากนี้การมีส่วนร่วมจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลสนับสนุนเป้าหมาย
ตลอดจนวัตถุประสงค์ร่วมขององค์กรด้วยนอกจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานในองค์การประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ประการ  

๑.การมีส่วนร่วมในด้านแสดงความคิด  
๒.การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย  
๓.การมีส่วนร่วมช่วยให้การเกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ๑๗ 

ระดับของการมีส่วนร่วมด้านหลักการทั่วไปว่าแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ 
๑. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
๒. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
๓. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น ๓ กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใด ต่อไปนี้  
 ๓.๑ ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ  
 ๓.๒ ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ  
 ๓.๓ ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ  
๔. การส่วนร่วมท า คือ ร่วมในข้ันตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
๕. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ อาจไม่มีโอกาสร่วมท าแตม่ีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม  
ตามแนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยได้แบ่งไว้ดังนี้ 

                                                           

๑๖  Cohen, john M, and UpHoff, Norman T. Rural Development participation: 
Concepts and measures for Project design, Implementation and Evaluation, In Rural 
Development monograph. 2 The Rural Development Committee for International Studies, (Cornell 
University, January, 1997), pp. 17-19. 

๑๗ บุญส่ง แก้วอินทร์, “การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาช้ัน
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๔๖). 



    ๑๘ 

 

๑. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
๒. ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 
 ๒.๑ ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดระดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
 ๒.๒ วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
 ๒.๓ ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือ

แก้ไขปัญหาที่วางแผนนั้น 
 ๒.๔ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้  
 ๒.๕ ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
 ๒.๖ ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๒.๗ ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน๑๘ 

สรุปได้ว่าระดับของการมีส่วนร่วมได้นั้น ๑)ร่วมตัดสินใจ ๒)ร่วมด าเนินการ ๓)ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และ๔)ร่วมติดตามประเมินผล ระดับของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพัฒนาชุมชน เป็น
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่า ความหมายการพัฒนาชุมชน แนวคิดการพัฒนา
ชุมชน รูปแบบการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายการพัฒนาชุมชน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่ งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่ามีผู้ ให้  
ความหมายการพัฒนาชุมชนไว้ ดังต่อไปนี้ 

การพัฒนาชุมชน (Community development) ตามหลักการพ้ืนฐานเป็นกระบวนการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือช่วยตนเองได้ ในการคิด การตัดสินใจ และการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวม การพัฒนาเป็น
ขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

การพัฒนาชุมชนได้มีก าเนิดขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้ว และจากการที่การ
พัฒนาชุมชนได้ถูกน ามาใช้  และรับการยอมรับอย่างแพร่หลายจึงได้มีองค์การ หน่วยงาน และ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

                                                           

๑๘ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม: หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, พิมพ์ครั้งท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗. 



    ๑๙ 

 

การพัฒนา เป็นภาษาไทย ที่แปลมาจากค าว่า “Development” โดยให้ความหมายของ
การพัฒนาแบ่งเป็นสองอย่าง ประการแรกการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และประการที่สอง มีการ
วางแผนก าหนดทิศทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายการด าเนินงานอย่างชัดเจน๑๙ การพัฒนา กระท าให้เกิดขึ้น 
คือ เปลี่ยนสภาพหนึ่ งไปสู่สภาพหนึ่ งที่ ดีกว่ า ๒๐ เป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ที่
นอกเหนือไปจากระบบปกติ โดยปกติแล้วสิ่งต่างๆ ย่อมมีความเจริญ และเสื่อมไปตามสภาพ แต่สังคม
ที่พัฒนา คือ สังคมที่มีทิศทางแห่งความก้าวหน้าเจริญขึ้น๒๑ การเปลี่ยนแปรงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น
หรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทางที่ดีข้ึน๒๒ ได้เสนอ
ความหมายที่สอดคล้องกับการการพัฒนา ของสัญญา สัญญาวิวัฒน์ เกี่ยวกับรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนามี ๓ รูปแบบ ดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในเชิงวิชาการ หรือ
วิทยาศาสตร์  

๑. การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  
๒. การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมขีดความสามารถของตนเอง  
๓. การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของทาง

ราชการและประชาชน๒๓ 

การจัดกระท า เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ผู้คิดจัดกระท า ก าหนดทิศทาง
ไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้น โดยการพัฒนามี ๓ ประการ คือ ประการ
แรก รักษาสิ่งดีเอาไว้ ประการที่สองสร้างสิ่งใหม่ และประการที่สาม มุ่งแก้ไขปัญหา๒๔ กระบวนการที่
ขจัดความยากจน สภาวะการว่างงานและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในสังคมนั้นๆ โย
ยึดหลัก ๓ ประการ ประการที่หนึ่งเตรียมแผนการที่แน่นอนที่เหมาะกับผู้จะถูกพัฒนา ประการที่สอง 
เน้นกระบวนการพัฒนาที่มีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และประการ
ที่สามผู้รับการพัฒนาต้องมีความเสมอภาค๒๕  

                                                           

๑๙ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), 
หน้า ๔-๕. 

๒๐ ยุวุฒิ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร: ส.ส.น.ไทย
อนุเคราะห์ไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๑. 

๒๑ อร เฉลิมพงษ์, การพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๒),  หน้า 
๓. 

๒๒ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมือง และชนบทประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร: โพร์เพซ, ๒๕๕๑), 
หน้า ๖. 

๒๓ ดิเรก ก้อนกลีบ และวิชล มนัสเอื้อศิริ, การพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ส านักส่งเสริม และ
ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐), ๑๘-๑๙. 

๒๔ สุวกิจ ศรีปัดถา หลักและทฤษฎีการพัฒนา, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาบริบท และแนวโน้ม
การพัฒนาท้องถิ่น และภูมภาค, (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๒. 

๒๕ อาคม ใจแก้ว, การบิหารการพัฒนาเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สงขลา: แม็กซ์มีเดีย วาย ๒ เคเพรส, 
๒๕๕๑), หน้า ๙. 



    ๒๐ 

 

สรุปได้ว่าจากการศึกษาความหมายการพัฒนา หมายถึง การกระท าใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยมีการวางแผน และทิศทางที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ส่งผลต่อการเจริญขึ้น ดีขึ้นพร้อม
ทั้ง มีการจัดสรรทรัพยากรไว้อย่างพร้อมเพรียง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมนั้น และ
การพัฒนาจะต้องอยู่ภายใต้ การรักษาสิ่งเดิมที่ดีเอาไว้ เสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ พร้อมกับแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ส่วนรวมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายในสังคม  

ความหมายของชุมชน เป็นการภาษาไทยที่แปลมาจาก “Community”นักวิชาการทั้ง
ชาวต่างประเทศ และชาวไทยให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนหลายๆ กลุ่มมาอยู่รวมกันในภายในอาณาเขตเดียวกัน ภายใต้
กฎเกณฑ์ และข้อบังคับเดียวกันมีการพบปะสังสรรค์มีความเอาใจใส่สนใจซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรม
เดียวกัน และจะแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกัน๒๖ องค์กรทางสังคมประเภทหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุม
ท้องถิ่นหนึ่ง และสมาชิกส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึง และ
สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนด้วยตนเอง๒๗ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันมีความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของร่วมกัน มีการมาคมกันแบบเผชิญหน้า มีความสนิทสนมกันดีในหมู่คณะ๒๘ กลุ่มคนที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิล าเนาอาณาเขตที่มีความหนาแน่นและติดต่อประสานกัน ด ารงวิถีชีวิตแบบเดียวกัน โยเฉพะการ
แสดงออกในลักษณะของภาษา และประเพณีเดียวกัน๒๙ พ้ืนที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของคน และกลุ่ม
ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เดียวกันนั้นโดยมีความสนในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจุดมุงหมายใน
การที่จะอยู่รวมกันอย่างมีความสุข๓๐ การที่คนจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน๓๑ จากทรรศนะของนักวิชาการที่ให้ความหมายของชุมชนแตกต่าง
กันออกไป สามารถจ าแนกความหมายออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) ชุมชน คือ พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่มี
กลุ่มคนอาศัยอยู่  ๒) ชุมชน คือ การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ๓) ชุมชน กลุ่มคนที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน มีการอยู่อาศัยร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งมีการวางแผน และจัดตั้งเป็นองค์การ
หรือสถาบัน๓๒  

                                                           

๒๖ Sanders, Irwin T, “Theories of community Development”, (Rural Sociology, 1958). 
๒๗ Olsen, Jame A. Urban Sociology, (New York: Holt, Rine Hart and Winson, 1968), 

p. 91.  
๒๘ Poplin, Dennis, Communities : A Surway of Theories and Methods of Research, 

(New York: Mac Millan, 1972), p. 8. 
๒๙ ไพสิฐ พรหมรักษา, การศึกษากับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราช

ภัฏ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
๓๐ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ส.ส.น.ไทย

อนุเคราะห์ไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๖. 
๓๑ ประเวศ วะสี, ประชาสังคมต าบล, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓. 
๓๒ สนทยา พลศรี, ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสดตร์, ๒๕๔๕), 

หน้า ๒๑-๒๒. 



    ๒๑ 

 

สรุปได้ว่าจากความหมายชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณ
เดียวกัน มีการติดต่อประสานกัน การเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน จนสามารถจัดตั้งเป็น
องค์การ เพ่ือมุ่งหวังความส าเร็จเดียวกัน 

๒.๒.๒ แนวคิดการพัฒนาชุมชน  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่ งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่ามีผู้ ให้  
แนวคิดการพัฒนาชุมชนไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญมากที่สุด ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
เชื่อมั่นในพลังและความสามารถของคน การด ารงอยู่หรือล่มสบายของชุมชน ขึ้นอยู่กับคนในชุมชน 
เป็นส าคัญ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมคิดร่วมปฏิบัติและร่วมผิดชอบในทุกขั้นตอน ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วม
ประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาชุมชนเป็นของประชาชน โดยประชาชน 
เพ่ือประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นแนวคิดท่ีส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 

๓. การช่วยเหลือตนเองของชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนและชุมชนให้สามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง การขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้องเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของชุมชนเท่านั้น เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ศีลธรรม และสุขภาพ จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นใน๓๓  

การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้
แสดงทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน า
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบด้วย
การให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ์)  
การวางแผนร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยมี
หลักการดังนี้ คือ 

๑. หลักจิตส านึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการที่ส าคัญที่องค์การทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นการแสดงถึงความ
รับผิดชอบ จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใส 

                                                           

๓๓ ประเวศ วะสี,  ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์ เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ , 
(กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐. 



    ๒๒ 

 

๒. หลักความคุ้มค่า คือ การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน รวมทั้งมีการป้องกันรักษา
สิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก 

๓. เป้าหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมอาจเป็นทั้ง
เป้าหมายและวิธีการ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบบวิธีการ ต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งท าให้คน
ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน และการเกิดผลประโยชน์ของ
กลุ่มเนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ๓๔  

จากแนวคิด ถึงระบบที่เป็นแกนกลางของการแกปัญหาว่า คือ ระบบการพัฒนาคน ด้วย
การพัฒนาระบบการด าเนินชีวิตทั้ง ๓ ด้าน ที่สัมพันธ์อิงอาศัย และส่งผลต่อกันคือ พฤติกรรม จิตใจ 
และปัญญา โดยพฤติกรรมเหล่านั้น ไดแก  

๑. พฤติกรรมเคยชินระดับบุคคล-วาสนา ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ส าคัญที่สุด และควร
เอาใจใสมากที่สุด ค าว่า “วาสนา” ในทางพระพุทธศาสนานั้น คือ พฤติกรรมที่ สั่งสมมาเคยชิน
จนกระท่ังกลายเป็นลักษณะของบุคคลผู้นั้นที่ต่างจากบุคคลอ่ืน การที่มนุษย์จะด าเนินชีวิตอย่างไรและ
เป็นอย่างไร สวนใหญ่จะขึ้นต่อพฤติกรรมเคยชิน การศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมเคยชิน
เป็นเบื้องแรก  ซึ่งวิธีการที่ส าคัญมากในการสร้างพฤติกรรมเคยชิน คือ วินัย ที่ต้องเริ่มฝึกตัง้แต่เด็กเริ่ม
กฎเกณฑ์กติกาตั้งแต่ในครอบครัว และในโรงเรียนเป็นต้นไป  

๒. พฤติกรรมเคยชินระดับสังคม-วัฒนธรรมพฤติกรรมนี้เกี่ยวโยงมาจากพฤติกรรมเคยชิน
ระดับบุคคล ซึ่งเมื่อกลายเป็นคุณสมบัติของคนส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรม หรือเป็นวิถีชีวิตของ
ชุมชนหรือสังคมนั้น และวัฒนธรรมจัดเป็นวินัยอย่างหนึ่ง เพราะเป็นแบบแผนของสังคม และเป็น
เครื่องฝึกพฤติกรรมของคน การมีจริยธรรมมักมีพ้ืนฐานอยู่ในวัฒนธรรม จึงควรตั้งเป้าหมายให้
พฤติกรรมที่เกื้อหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกื้อกูลต่อธรรมชาติแวดล้อมเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคน
ทั่วไปกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคม หรือของมนุษย์ชาติทั้งหมด  

๓. แนวทางแกปัญหาด้วยความเห็นแกตัวท าไดโดยการขยายความเห็นแกตัวชนิดแคบ
เฉพาะตัวคนเดียวออกไปให้กลมกลืนกับความเห็นแกผู้อ่ืน ท าให้การเห็นแกผู้อ่ืนนั้นเป็นการสนอง
ความเห็นแกตัวของเรา ท าให้ความสุขของตนเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยความสุขของคนอ่ืน หรือความสุขขอ
คนอ่ืนเป็นเงื่อนไขจะท าให้ตนเองมีความสุข๓๕  

การพัฒนาชุมชนถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถทางานร่วมกับ
ประชาชนได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ท างานจะต้องมีความเข้าใจใน
แนวความคิดในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องพิจารณาแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

                                                           

๓๔ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร, การพัฒนาองค์กรชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน, องค์การมหาชน, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔. 

๓๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน , พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕๗. 



    ๒๓ 

 

๑. คนมีความส าคัญมากที่สุด (Man is a Most Important) การพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นใน
ศักยภาพหรือพลังความสามารถของคน เพราะการด ารงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชน การพัฒนา
หรือการเสื่อมถอยของชุมชนขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นส าคัญจึงต้องให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาด้วย การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชุมชน ร่วมกันสร้างมาตรฐานในการ
ด ารงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) การพัฒนาชุมชนเป็นการให้
คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษา ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผลและ
ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน
และเพ่ือประชาชนนั่นเอง 

๓. การพ่ึงตนเองของชุมชน (Self-Reliance) จากแนวความคิดที่เชื่อในศักยภาพและพลัง
ความสามารถของชุมชน แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนจึงเชื่อมั่นว่า การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนและชุมชนนั้น ท าให้คนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

๔. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self-Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็นหลักการ
ส าคัญประการหนึ่ง คือต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองให้มากขึ้นและให้ได้มากที่สุด โดยมีรัฐเป็นผู้
คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในส่วนที่เกิดขีดความสามารถของประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑ์
ที่เหมาะสม 

๕. การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า (Community Natural Resources Utiliz) 
ผลประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนใดย่อมเกิดขึ้นแก่ชุมชนนั้น ดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรต่ าง ๆ ของ
ชุมชน เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ทุนทางสังคมและทรัพยากรต่าง ๆ ไม่พ่ึงพาชุมชนอ่ืน ๆ ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง เพราะแต่ละชุมชนต่างก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากร เพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนเองเช่นเดียวกัน 

๖. การริเริ่มของประชาชนในชุมชน (Initiative) แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่น
ในสิทธิเสรีภาพของคน การพัฒนาชุมชนต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน
โดยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จัดท าแผนและโครงการไม่ใช่ถูกก าหนดโดย
บุคคลหรือหน่วยงานนอกชุมชน การด าเนินงานพัฒนาในขั้นตอนต่างๆ ต้องให้ประชาชนในชุมชนเป็น
ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบ หน่วยงานนอกชุมชนอ่ืนๆ เป็นหน่วยที่สนับสนุนส่งเสริมเท่านั้น แนวความคิด
ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้โดยวิธีให้การศึกษาแก่คนในชุมชนจนมีความรู้ความสามารถในระดับที่เรียกว่า
“คิดเป็นท าเป็น” จนสามารถที่จะค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

๗. ความต้องการของชุมชน (Felt-Needs) จากความเชื่อข้อที่ว่า คนมีศักยภาพ และ
ความสามารถในการพัฒนา แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนจึงเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนและชุมชนนั้น ท าให้คนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ตามความต้องการของชุมชนเอง 

๘. ขีดความสามารถของชุมชนและของรัฐบาล (Community and Government) การ
พัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้ด าเนินการโดยคนและทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ เพราะรัฐบาลมี ขีด



    ๒๔ 

 

ความสามารถจ ากัด ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณและระบบการบริหาร ส่วนชุมชนก็มีขีดจ ากัดในเรื่อง
ความไม่พร้อมของคนและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ ดังนั้นการด าเนินงานพัฒนาชุมชน
จึงต้องค านึงถึงขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล กล่าวคือชุมชนที่มีความพร้อมมากก็พ่ึงตนเอง
ให้มาก ชุมชนที่มีความพร้อมน้อย รัฐก็ให้การสนับสนุนมากขึ้น ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐนี้
จะต้องได้สัดส่วนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๙. การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน (Co-Operation Between) การพัฒนาชุมชน
จะประสบความส าเร็จได้จะต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและประชาชน ไม่ปล่อยให้ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เพราะรัฐบาลและประชาชนในชุมชนต่างก็มีข้อจ ากัด ไม่สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่ดังกล่าวมาแล้ว การร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ
ประชาชนนี้ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือตัวเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสมเป็นส าคัญ 

๑๐. การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development) การพัฒนาชุมชนจะต้อง
ด าเนินการไปพร้อมๆ กัน หลายๆ ด้าน จะมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะกิจกรรมในการพัฒนา
ชุมชนมีหลายกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือการ
ประหยัดแรงงาน งบประมาณและเวลาที่ใช้ การด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องประสานงานกับคน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และงบประมาณจึงจะประสบผลส าเร็จ 

๑๑. ความสมดุลในการพัฒนา (Development as Equality) การพัฒนาชุมชนต้อง
ด าเนินการไปพร้อมกันทุกด้าน ไม่มุ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะทุกกิจกรรมมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างใกล้ชิด จึงต้องค านึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้วย เช่น ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคน
กับสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรม ความสมดุลระหว่างการด้านพัฒนา
วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจคน ความสมดุลระหว่างเพศและวัย ความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับภูมิปัญญาสากล เป็นต้น 

๑๒. การศึกษาภาคชีวิต (Lifelong Education) คือ มีลักษณะเป็นการให้การศึกษาแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต เป็นการศึกษาท่ีเน้นให้รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับสรรพสิ่งทั้งที่เป็นมนุษย์ ธรรมชาติหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ อันก่อให้เกิด
ปัญญาเพ่ือปรับสภาพความเป็นอยู่ให้สอดคล้องสมดุล การศึกษาภาคชีวิตเป็นเครื่องมือที่ส าคัญซึ่ งจะ
ท าให้มีความสามารถปรับตัวเองอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ การน าเสนอแนวคิด
การศึกษาภาคชีวิต (Lifelong Education) เป็นผลจากการน าเสนอรายงานขององค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ได้น าเสนอไว้ว่า มนุษย์แต่ละคนจะต้อง
อยู่ในภาวะแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขา ฉะนั้นแนวความคิดของการศึกษาภาคชีวิตจึงเปรียบ
เหมือนกุญแจดอกส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้๓๖ 

                                                           

๓๖ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน , (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒๗-๑๒๙. 



    ๒๕ 

 

สรุปได้ว่าการพัฒนาชุมชนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้บนฐานของการท าความเข้าใจชีวิต 
จึงนับได้ว่าเป็นการศึกษาภาคชีวิตและเป็นการศึกษาที่มีความต่อเนื่องกันไปตราบเท่าอายุขัยของแต่
ละบุคคลนั่นแสดงว่าการพัฒนาชุมชนนั้นไม่มีที่สิ้นสุด แต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความต้องการ
และสถานการณ์ของชุมชน 

๒.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาชุมชน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่า  มีผู้ให้รูปแบบการ
พัฒนาชุมชนไว้ ดังต่อไปนี้ 

เป็นความจริงแห่งชีวิต ของการพัฒนาชุมชนซึ่งยึดถือเป็นสรณะ คือ ความเชื่อมั่ นไว้ใจ
และศรัทธาในมนุษยชาติ ว่ามนุษย์ทุกชีวิต มีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพ 

กล่าวคือ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรจะได้รับการเหยียบย่ า ดูหมิ่น เหยียดหยาม
จากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับและท าให้
ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง ดังนั้น การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่แท้จริง คือ 
หลักประชาชน  

๑. เริ่มต้นที่ประชาชน โดยยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปัญหา จาก
ทัศนะของประชาชน เพ่ือให้เข้าใจปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เข้าถึงชีวิต 
จิตใจ ของประชาชน 

๒. ท างานร่วมกับประชาชน โดยการค านึงถึงการที่จ าท าให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของ
ตนเอง และของท้องถิ่น และมีก าลังใจลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหา ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น ย่อมมี
หนทางที่จะกระท าได้โดยไม่ยากหากเข้าใจปัญหา และเข้าถึงจิตในของประชาชน 

๓. ยึดประชาชนเป็นพระเอก โดยประชาชนต้องเป็นผู้กระท าการพัฒนาด้วยตนเองไม่ใช่
เป็นผู้ถูกกระท า หรือเป็นฝ่ายรองรับข้างเดียว เพราะผลของการกระท าการพัฒนานั้น ตกอยู่ที่
ประชาชนโดยตรง ท้องถิ่นโดยตรง ประชาชนเป็นผู้รับโชคหรือเคราะห์  จากการพัฒนานั้น
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชน จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 

 ๓.๑ เพ่ือท าให้มนุษย์เข้าถึงศักยภาพสูงสุดที่ธรรมชาติให้มนุษย์บรรลุถึงขีด 
ความสามารถสูงสุดที่พึงมี 

 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ผาสุก ให้สุขสมบูรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนาชุมชน จึงอยู่ที่ การท าให้ชุมชน (ประชาชน) สุขสมบูรณ์ การท าให้
ประชาชนพ่ึงตนเอง ช่วยตนเองได้ในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว และแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ รวมทั้งใน
การยังชีพตนเองหรือการมีงานท า และยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนได้หลักการด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น จากแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการพัฒนาได้น ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้  

๑. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด และต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นมีศักยภาพที่จะใช้ความรู้ 



    ๒๖ 

 

ความสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ จึงต้องให้โอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นด้วยตัวของเขาเอง  

๒. ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน ยึดมั่นเป็นหลักการส าคัญว่าต้องสนับสนุนให้
ประชาชนพ่ึงตนเองได้ โดยการสร้างพลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่วนรัฐบาลจะช่วยเหลือ 
สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และช่วยเหลือในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน  

๓. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด 
ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่จะท าใน
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการด าเนินงาน อันเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในเรื่องความเป็นเจ้าของโครงการ หรือกิจกรรม  

๔. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จะต้องเริ่มด้วยการพูดคุย 
ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกัน คิดร่วมกัน ตัดสินใจ และท าร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกัน ภายใต้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย๓๗ 

สรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนา ท าให้มนุษย์เข้าถึงศักยภาพสูงสุดที่ธรรมชาติให้มนุษย์บรรลุ
ถึงขีด ความสามารถสูงสุดที่พึงม ีเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ผาสุก ให้สุขสมบูรณ์ ช่วยตนเอง
ได้ในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว และแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ รวมทั้งในการยังชีพตนเองหรือการมีงานท า 
และยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนได้หลักการด าเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

 
๒.๓ การบริหารเทศบาล 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล การ
จัดการเทศบาล ดังนี้ 

๒.๓.๑ การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่ามีผู้ให้ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลไว้ ดังต่อไปนี้ 

ในช่วง พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๕๙ ได้มีการทดลองตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาในบาง
ชุมชนของไทย โดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาล ซึ่งจะเน้นการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน การบ ารุงรักษาถนนหนทาง และแม่น้ าล าคลอง ตลอดจนการป้องกันโรค และ
บรรเทาอัคคีภัย ให้เป็นภาระหน้าที่ส าคัญของสุขาภิบาล ในการปกครองนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้ามาก 
จากนั้นใน พ.ศ.๒๔๗๐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ประชาภิบาล เพ่ือศึกษาดูงานการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่างๆ แล้วเสนอรายงานต่อรัฐบาลเพ่ือ
ประกอบพิจารณาจัดตั้งเทศบาล (Municipality) ต่อมารัฐบาลไทยก็ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. จัดระเบียบ

                                                           

๓๗ นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, กถาพัฒนากร, (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๐), หน้า ๖๙. 



    ๒๗ 

 

เทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งเทศบาลขึ้นทั่วประเทศไทย ครั้นถึง พ.ศ.๒๔๗๘ 
สุขาภิบาล ๓๕ แห่ง ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล การด าเนินงานเทศบาลก็มีปัญหาหลาย
ประการ รัฐบาลจึงได้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. จัดระเบียบเทศบาลในเวลาต่อมา ๓ ครั้ง โดยประกาศเป็น 
พ.ร.บ. เทศบาล ๓ ฉบับ เทศบาล คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๑ ฉบับ ๒๔๘๖ และฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ร.บ. 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๑ มีสาระส าคัญ ๓ ประการ คือ  

๑. เปลี่ยนชื่อฝ่ายบริหารของเทศบาลจากคณะรัฐมนตรี เป็นคณะเทศมนตรี 
๒. ก าหนดให้ประธานสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
๓. ก าหนดให้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ตามประเภทของเทศบาล คือ 
   ๓.๑ สภาเทศบาลต าบลมี    ๙   คน 
   ๓.๒ สภาเทศบาลเมืองมี ๑๘   คน 
   ๓.๓ สภาเทศบาลนครมี  ๓๖   คน 
ส่วน พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้มีการแก้ไขจ านวนสมาชิก คือ สภาเทศบาล เป็น

จ านวน ๑๒ คนส าหรับสภาเทศบาลเป็นจ านวน ๒๔ คน ส าหรับสภาเทศบาลเมือง และ ๔๘ คน
ส าหรับเทศบาลนคร ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งตาม พ.ร.บ. 
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นจ านวนสมาชิก ๑๒ คนส าหรับสภาเทศบาลต าบล ๑๘ คน ส าหรับสภา
เทศบาลเมืองและ ๒๔ คนส าหรับสภาเทศบาลนคร นอกจากนี้แล้ว พ.ร.บ. เทศบาล พ. ศ. ๒๔๙๖  ยัง
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ นี้ได้ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันแต่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมอีก ๑๒ ครั้ง และครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖  
เทศบาลในปัจจุบันจึงมีสาระส าคัญที่ควรศึกษา 

เทศบาลเป็นรูแบบการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปตะวันตก ทั้งนี้เพราะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่เขตเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นและมีความเจริญพอสมควร๓๘ 

การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เป็นการจัดระเบียบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันรัฐบาลได้กระจายอ านาจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
และการปกครองรูปแบบพิเศษ ถือว่ารัฐได้กระจายอ านาจการ ปกครองสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
อ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น สาธารณะของท้องถิ่นด้วยตัวเอง มีผู้บริหารที่
ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรือ อาจจะได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและมีสภา
ท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมของการแก้ไข ปัญหา๓๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานการ
ปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งๆ โดยเฉพาะ และ

                                                           

๓๘ ชวลิต สละ, ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๖), หน้า ๙๓-๙๕. 

๓๙ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน ๒๕๔๔), หน้า ๒๕. 



    ๒๘ 

 

หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้จัดตั้งขึ้นและจะอยู่ในความดูแลของรัฐ๔๐ และหมายถึงการ
ท างานต่างๆให้เสร็จลุล่วงไปโดยอาศัยผู้ อ่ืนเป็นผู้ท า โดยมีทรัพยากรด้านบุคคลเข้าร่วมท างานใน
องค์การ ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ๔๑ 
ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระบอบการปกครองที่สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการ
ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จึงเกิดองค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การ
นี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาลแต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของตนเอง๔๒ ครั้งที่เทศบาลนั้นถือได้ว่าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีก
รูปแบบหนึ่ง เป็นราชการที่จัดอยู่ในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากอ านาจทางการ
ปกครองจากส่วนกลางให้ประชาชนมีส่วนรวมในการปกครองกันเอง เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดแบบเต็มรูปที่สมบูรณ์มากที่สุดมีระดับความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งมากกว่าองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ เป็นการจ าลองรูปแบบการปกครองของประเทศ ระบบรัฐสภาเป็นการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รู้จักของคนทั่วไป เทศบาลจะตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีความเจริญมีประชากรมากโดยทั่วไป
เทศบาลเมืองจะเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด๔๓  

สรุปได้ว่าองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมีขึ้นมาในบางชุมชนของไทย พ.ร.บ. เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๘๖ ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล การด าเนินงานเทศบาลก็มีปัญหาหลายประการ 
รัฐบาลจึงได้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. จัดระเบียบเทศบาลในเวลาต่อมา ๓ ครั้ง โดยประกาศเป็น พ.ร.บ. 
เทศบาล ๓ ฉบับ เทศบาล คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๑ ฉบับ ๒๔๘๖ และฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ร.บ. เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๘๑ ครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ ถือว่ารัฐได้กระจายอ านาจการ  ปกครองสู่
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ จัดแบบเต็มรูปที่สมบูรณ์
มากที่สุดมีระดับความเป็นประชาธิปไตย 

๒.๓.๒ การจัดรูปองค์การของเทศบาล 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่ามีผู้ให้  การจัดรูป
องค์การของเทศบาลไว้ ดังต่อไปนี้ 

โดยการพิจารณาว่าท้องถิ่นใดสมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลได้อาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้ 

                                                           

๔๐ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต , พิมพ์ครั้งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕. 

๔๑ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), 
หน้า ๑๑-๑๓. 

๔๒ ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร, ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๒. 

๔๓ เฉลิมพล แก้วแกมเสือ , “อาคารส านักงานเทศบาลนครศรีอยุ ธยา” , วิทยานิพนธ์ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๔๕).  



    ๒๙ 

 

๑. จ านวนและความหนาแน่นของประชาชนในท้องถิ่นนั้น                
๒. ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยพิจารณาจากการเก็บรายได้ตามที่กฎหมาย

ก าหนดและงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่นนั้น 
๓. ความส าคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะ

สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด   

นอกจาก ๓ ข้อดังกล่าวแล้วในประเทศยังได้น า ๒ ข้อต่อไปน าเข้ามาประกอบการ
พิจารณาด้วย คือ สภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ท้องถิ่น และส่วนประกอบของการเป็นประชากรใน
ท้องถิ่นนั้นได้แก่ คนต่างด้าวและความเป็นไปได้ที่ประชากรจะเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. 
เทศบาล พ. ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม พ. ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๑ ซึ่งกล่าวถึงหลักเกณฑ์
การจัดตั้งเทศบาลทั้ง ๓ ประเภทเพิ่มเติมอีก คือ  

๑. เทศบาลต าบล มีหลักเกณฑ์จัดตั้งคือ 
 ๑.๑ มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๑๒ ล้าน

บาท ขึ้นไป 
    ๑.๒ มีประชากรตั้งแต่ ๗,๐๐๐ คน ขึ้นไป 
   ๑.๓ ความหนาแน่นประชากรตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คน ต่อตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
   ๑.๔ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลต าบล  
๒. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งคือ 
 ๒.๑ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่งให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดย

ไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบ 
 ๒.๒ ท้องถิ่นที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองต้อง

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     ๒.๒.๑. มีประชากรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คนข้ึนไป 
     ๒.๒.๒. ความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 
     ๒.๒.๓. มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
     ๒.๒.๔. มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

๓. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งคือ 
 ๓.๑ มีประชากรตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนข้ึนไป 
   ๓.๒ ความหนาแน่นประชากรไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 
 ๓.๓ มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามกฎหมายก าหนดไว้ 
 ๓.๔ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร  

การจัดรูปองค์การของเทศบาล มีสาระส าคัญโดยย่ออยู่ ๕ ประการ คือ 

๑. การการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลของไทยมี ๓ ชั้น คือ   
 ๑.๑ เทศบาลต าบล 
 ๑.๒ เทศบาลเมือง   
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 ๑.๓ เทศบาลนคร 

๒. การด าเนินงานมีลักษณะทวิลักษณ์ ซึ่งมีการบริหารงานโดยบุคคล ๒ กลุ่ม คือ   
 ๒.๑ กลุ่มท่ีได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น และ  
 ๒.๒ กลุ่มท่ีได้รับการแต่งตั้งมาตามระเบียบ 

๓. การจัดรูปองค์การของเทศบาลมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๓.๑ สายงานที่จ าเป็นต้องมีในทุกองค์การบริหาร เช่น งานสารบรรณ งานอาคาร

สถานที ่
 ๓.๒ สายงานที่เทศบาลต้องจัดไว้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ เช่น งานทะเบียน

ราษฎร์ งานออกบัตรประชาชน และ 
 ๓.๓ สายงานที่บริการสาธารณะซึ่งเทศบาลสามารถจัดไว้เพ่ือสนองความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น งานเก็บขยะมูลฝอย งานระบายน้ า งานส่งเสริมการศึกษา 

๔. ความเกี่ยวพันระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ ถึงแม้ว่าเป็นเทศบาลจะเป็น
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากกว่าเดิม แต่ก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย เช่น 

 ๔.๑ การรับความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยเฉพะอย่างยิ่งจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 ๔.๒ การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการปฏิบัติงานราชการบางเรื่อง  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปกครอง  

 ๔.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการก ากับดูแล และการด าเนินงาน
ของเทศบาลโดยกระทรวงมหาดไทย  

๕. ความเกี่ยวพันระหว่างเทศบาลกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทั้ง  ๒ ฝ่าย ต่างก็มี
ภาระหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ความเกี่ยวพันระหว่างเทศบาลกับประชาชนในท้องถิ่นให้
เกิดผลดี เช่น  

 ๕.๑ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น  
 ๕.๒ การสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาล หรือประชาชนใน

ท้องถิ่น 

การจัดท าทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนในท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวนี้จะรวบรวมไว้เท่าท่ี
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางข้าราชการและของเทศบาล ทั้งนี้เพราะในท้องถิ่นบางแห่งก็มีประชาชน
ที่ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เยาวชน และคนชรา และผู้เป็นคนต่างด้าวซึ่ง
เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดสรรงานต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของคนในกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้๔๔ 

                                                           

๔๔ ชวลิต สละ, ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๙๗. 
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สรุปได้ว่ารัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

๒.๓.๓ นักทฤษฎีการบริหารทางตะวันตก 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้นมีหลากหลายในการนิยามศัพท์ และ
รูปแบบรวมถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต าราเอกสารพบว่า  มีผู้ให้การบริหาร
ทางตะวันตกไว้ ดังต่อไปนี้ 

การบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นทฤษฎีการ
บริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหาร อย่างเป็นระบบโดย เฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศส 
ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎี การบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทฤษฎีอันหนึ่ง
ที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาการ
ประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นตารางการบริหาร เช่นทฤษฎี
ของ ลูเธอร์ กูลิค ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกันที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย ก าหนด
หน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า “POSDCoRB” Planning (การวางแผน) Organizing (การจัด
องค์การ)Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) Coordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)๔๕   

กระบวนการบริหาร POSDCORB กูลิค และเออร์วิกค์ ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการ
บริหารต่างๆ เอาไว้ในหนังสือชื่อ “Paper on the Science of Administration : Notes on the 
Theory of Organization” โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่ ง เป็นที่ รู้ จักกันดี  ชื่อว่า 
“POSDCORB” อันเป็นค าย่อของภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหาร ๗ ประการ ได้แก่ 

๑. Planning การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. Organizing การจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณ
งาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

๓. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัด แบ่ง
หน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

                                                           

๔๕ สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , ๒๕๔๕), 
หน้า ๒. 
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๔. Directing การอ านวยการ เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะ
ผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจใจ 
(Decision making) เป็นต้น 

๕. Coordinating การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการ
ท างานมีความต่อเนื่องกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 

๖. Reporting การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร (Communication) 
ในองค์การอยู่ด้วย 

๗. Budgeting การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการ
ควบคุมเก่ียวกับการเงิน และการคลัง๔๖ 

นักบริหาร นักวิชาการ ตลอดจนนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้
ว่าการบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน (Getting things done through other 
people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จมี ๕ 
ประการตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า POSDC ดังนี้ คือ 

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารทีดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท า และการกระจายอ านาจ 

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

๕. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๔๗ 

กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการ คือ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ

ล่วงหน้าโดยเกี่ยวกับการคาดการณ์การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนากลวิธีในการวางแผน ซึ่งต้อง
ค านึงถึงนโยบาย เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 

                                                           

๔๖ Jacques Steinberg, Dr. Luther H. GU lick, “Adviser to Roosevelt and Mayors”, (New 
York Times: Retrieved May 9, 2010), p. 109. 

๔๗ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
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๒. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้งานต่างๆ
สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๔. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

๕. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการรวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นไปด้วยดี 

๖. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการด าเนินการ
เป็นไปด้วยดีและราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้น และด าเนินการ
แก้ไขเม่ือเกิดปัญหาขึ้น 

๗. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ฝ่ายมีความเข้าใจในงานเข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

๘. การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

๙. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหาร และสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงานจะหมายถึง 
วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา 
ผู้ร่วมงานความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

๑๐. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ 
และกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุม
งาน๔๘ จากนี้ยังมแีนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหาร อย่างเป็นระบบโดย เฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร 
ชาวฝรั่งเศสซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการคือการวางแผน การจัดองค์การการบังคับ
บัญชาการประสานงานและการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นตารางการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของ ลูเธอร์ กูลิค ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน.ที่ได้ขยายแนวคิดของ  
ฟาโย ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB Planning (การวางแผน) Organizing 
(การจัดองค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) 

                                                           

๔๘ พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, 
๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒. 
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Coordinating (การประสานงาน)  Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติ ง าน)  Budgeting 
(การงบประมาณ)๔๙ 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอัน
ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงานการ
รายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารจะประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนทรัพยากรในการบริหารมีความประสานระหว่างกันเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการ
บริหารงานเชิง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอันประกอบด้วย
การวางแผนการจัดองค์การ การสั่งการ หรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน และ
การงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่
แน่นอนทรัพยากรในการบริหารมีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
บริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ 
(Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ 
ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงานนอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วยและในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างานควบคู่กับการพิจารณาคนงาน
นี้คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้นเพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง
ถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงานฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๕๐ 

ซึ่งทฤษฎีการบริหารโดยทั่วไปมีความเชื่ออยู่ว่า เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหาร

                                                           

๔๙ สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 
หน้า ๒. 

๕๐ ทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗–๔๘. 
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อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆของผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดีโดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี
จะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้น และล่องนอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว  

สรุปได้ว่า การบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป่าหมาย โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์เพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ เกิดความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงานซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับขั้นตอน เป็นระบบ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์การ การ
บริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงานการรายงานผล และการงบประมาณที่ผู้บริหารทุก ๆ 
องค์การจะต้องมีเพ่ือให้การท างานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาองค์กรนั้น ๆ 
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๒.๔ ข้อมูลบริบทพื้นที่วิจัย การบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
“เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ” 
การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตาม

นโยบายและมีทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาล และสามารถด้ าเนินการ
บริหารงานเทศบาลได้อย่างเป็นระบบ นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จึงก าหนด
นโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพ่ือได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วในการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สระแก้วไว้ ๖ นโยบาย ดังนี้ 

๒.๔.๑ นโยบายด้านการบริหาร และการบริการ เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง   
ของภารกิจ และสังคม 

๒.๔.๒ นโยบายด้านการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วได้รับการศึกษา
อบรม ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพของสติปัญญา อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การ ด้านเนิน
การและสนับสนุนของเทศบาล 

๒.๔.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข 
๒.๔.๔ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๔.๕ นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 
๒.๔.๖ นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.๔.๑. นโยบายด้านการบริหาร และการบริการ  

เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ และสังคม ประกอบด้วย 
 ๒.๔.๑.๑ ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 

ประกอบด้วย 
     ๑) ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์หน่วยงาน ให้มีความ

เหมาะสมมีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน 
     ๒) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้บริการประชาชน เพ่ืออ านวย

ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๔.๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 
     ๑) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ ในการ

ท างานเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๒) ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพ่ือความรวดเร็ว โปร่งใส เน้นผลสัมฤทธิ์

ประชาชนมีส่วนร่วม และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ 



    ๓๗ 

 

     ๓) พัฒนาส่งเสริมระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรเพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจ และความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

     ๔) ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเทศบาลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

     ๕) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ๒.๔.๑.๓ ด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย 
     ๑) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส รวดเร็ว 

และครอบคลุม 
     ๒) จัดระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยค านึงถึงหลักความ

คุ้มค่า และมีวินัยทางการคลัง 
     ๓) การสร้างระบบการจัดล้ าดับความส าคัญ (Priority) ของการใช้จ่ าย

งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
๒.๔.๒ นโยบายด้านการศึกษา  

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วได้รับการศึกษาอบรม ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ตามศักยภาพของสติปัญญา อย่างเท่าเทียมกันภายใต้การด าเนินการและสนับสนุนของเทศบาล ด้าน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

 ๒.๔.๒.๑ การส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์มีความพร้อมเพียงพอ 
และครอบคลุมพื้นที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียน
ของเทศบาล 

 ๒.๔.๒.๒ การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสศึกษาต่อ ในระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลตามศักยภาพของสติปัญญา โดยเทศบาลให้การสนับสนุน 

 ๒.๔.๒.๓ การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่สามารถ
เข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่ร่อน, กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอ 

 ๒.๔.๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทันสมัย 
และสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับชุมชน 

 ๒.๔.๒.๕ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 ๒.๔.๒.๖ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๒.๔.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข 
 ๒.๔.๓.๑ ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

ประกอบด้วย 
     ๑) ด าเนินการเพ่ือประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน สามารถเข้าถึง

แพทย์ได้อย่างสะดวก เพ่ือให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ 
     ๒) ขยายและพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข

ของเทศบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



    ๓๘ 

 

     ๓) การป้องกันและระงับโรคติดต่อทั้งคนและสัตว์ 
     ๔) การส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับประชาชน 
     ๕) จัดท ากิจกรรมซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

 ๒.๔.๓.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประกอบด้วย 

     ๑) การป้องกันและควบคุมสารพิษในอาหารด้วยการตรวจสารพิษ 
     ๒) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ และการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวน าพาหะ 

 ๒.๔.๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
     ๑) พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
     ๒) ด าเนินการด้านการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย ในเขตเทศบาลด้วยระบบที่ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทันสมัย 
     ๓) การสร้างระบบและด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้แก่ การก าจัดฝุ่น 

ละออง กลิ่น เสียง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสมดุล เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล
ให้มากยิ่งขึ้น 

     ๔) ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อน ออกก าลังกายที่มี
ความสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย 

     ๕) การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ห่วงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

๒.๔.๔. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๒.๔.๔.๑ ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร ประกอบด้วย 
     ๑) วางระบบผังเมือง เพ่ือให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทาง และเหมาะสม 
     ๒) พัฒนาขยายเขตประป าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขต

เทศบาล 
     ๓) สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปการอ่ืน ๆ ให้เพียงพอและมีความสมบูรณ์ 

ทั้งไฟฟ้า ทางเท้า ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า และถนน ตรอก ซอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมถึง
แนวทางการบ ารุงรักษาด้วย 

     ๔) พัฒนาระบบจราจร เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโต
ของเมืองในอนาคต 

     ๕) การจัดการ การด าเนินงานกิจการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการถ่ายโอนให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

 ๒.๔.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วย 
     ๑) วางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ 



    ๓๙ 

 

     ๒) พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการอุปโภคและ
การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วงเกิดภาวะ หรือสถานการณ์ภัยแล้. 

     ๓) สร้าง และปรับปรุงระบบระบายน้ าให้เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 

๒.๔.๕. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 

 ๒.๔.๕.๑ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ประกอบด้วย 

     ๑) สร้างงานเพ่ือสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุน
ทุน เพื่อการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน 

     ๒) ส่งเสริมให้ด าเนินการร้านค้า OTOP เพ่ือจ าหน่ายสินค้า ราคาต้นทุนให้กับ
ชุมชน เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 

     ๓) สร้างชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

      ๒.๔.๕.๒ ด้านการสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย 
     ๑) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการส่งเสริม เบี้ยยังชีพ

ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 ๒) จัดตั้งด าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือเป็นทุนสงเคราะห์ให้กับ 

๒.๔.๖. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๒.๔.๖.๑ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 

     ๑) ด าเนินกิจการของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชน โดยการสนับสนุนของเทศบาล และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่พึงประสงค์ 

     ๒) สร้างความร่วมมือสามัคคีในหมู่ประชาชน และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     ๓) ด าเนินการด้านรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยโดยการเพ่ิม
ศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และต ารวจเทศกิจ (City Police)  

     ๔) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของความถูกต้องยุติธรรม 
และการยอมรับของทุกภาคส่วนสังคม 

 ๒.๔.๖.๒ ด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

     ๑) ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจ ของประชาชนเพ่ือสร้าง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

     ๒) การอนุรักษ์ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 



    ๔๐ 

 

     ๓) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

     ๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในเขต
เทศบาล 

     ๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น งาน
ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ๕๑ 

สรุปได้ว่า เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วจะเป็นไปตามนโยบาย และมี
ทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาล และสามารถด้ าเนินการบริหารงานเทศบาลได้
อย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาเทศบาล 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

พระมหานเรศ โฆสกิตฺติโก (ฤทธิเดช) ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณา
การของเทศบาลต าบลศรีรัตนะ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า ๑) การพัฒนาชุมชนเชิง
พุทธบูรณาการของเทศบาลต าบลศรีรัตนะ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า  ประชาชนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ประชาชนมีความคิดเห็น ด้านการพัฒนาสังคม และด้าน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาสังคม ส่วนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการ ๒) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของเทศบาลต าบลศรีรัตนะ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชากรมีเพศ อายุ 
สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการของ
เทศบาลต าบลศรีรัตนะ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ประชากรที่มีระดับการศึกษา 
และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการของเทศบาลต าบลศรีรัตนะ 
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ๓) ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการของเทศบาลต าบลศรีรัตนะ อ าเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ด้านการพัฒนาสังคม สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและด้านวิชาชีพ
ยังไม่มีในท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนไม่มีกิจกรรมร่วมกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ไม่มีผู้ให้
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายหรือท าผลผลิตให้ได้มากข้ึน มีการละเลย

                                                           

๕๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–
๒๕๖๔), (เทศบาลเมืองสระแก้ว (ส าเนา), ๒๕๕๙), หน้า ๕๖-๖๐. 



    ๔๑ 

 

ต่อความเป็นอยู่ของชุมชนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า ขาดการดูแล และเอาใจใส่ โดยเฉพาะฝุ่น
ละออง และการจัดการด้านขยะมูลฝอยระบบระบายน้ าต่างๆ ท าให้เกิดมลพิษทางน้ า ระบายน้ าไม่
ทันท่วงที ท าให้มีน้ าขัง และในชุมชนส่วนข้อเสนอแนะ ผู้บริหารเทศบาลควรมีการพัฒนารูปแบบ
โครงสร้างในการพัฒนา เพ่ือให้มีความคลุมทั่วถึงทุกชุมชน และควรมีเครื่องมือในการพัฒนาที่ทันสมัย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป๕๒ 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) ได้ศึกษาวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” 
พบว่า ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลอง
ใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง ๔ ด้าน 
โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ๒) การเปรียบเทียบ 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม
ไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนระยะเวลาการอาศัยอยู่ใน
ชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า อุปสรรค หรือปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้ 
รับทราบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆร่วมกันเป็นอย่าง
ดี อนึ่ง ชุมชนมีรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชนท าให้
สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ผู้บริหารชุมชน ผู้น าชุมชน พัฒนากร องค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทเป็นผู้ให้การส่งเสริม 
สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณ การ
สนับสนุนผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการจัดตั้ งศูนย์เรียนรู้
ชุมชน โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมที่ดีของประชาชน ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ด้านการพัฒนาแหล่งรายได้ 
และด้านการพัฒนาแผนชุมชนประโยชน์เกิดขึ้นแก่ชุมชน แก่ประชาชนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงประเด็น
ความต้องการ หรือปัญหาของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ชุมชนบ้านคลองใหม่นับว่าแบบอย่างการพัฒนา

                                                           

๕๒ พระมหานเรศ โฆสกิตฺติโก (ฤทธิเดช), “การพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการของเทศบาลต าบลศรี
รัตนะ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



    ๔๒ 

 

ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมแก่สังคมไทยตามบริบทชุมชนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
นี้๕๓ 

พวงทอง โยธาใหญ่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอยู่ในระดับต่ าท าให้เห็นว่าประชาชนยังไม่ค่อยให้
ความส าคัญในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่ควร เช่น ในเรื่องการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
เสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และการเข้าร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอาจส่งผลให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
จะต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๕๔ 

ปทิดา ปานเนตรแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า 

๑. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการร่วมประชุม 
การพิจารณาโครงการการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ
ประเมิน อยู่ในระดับน้อย แต่ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวงพบว่า ได้รับความสนใจงานพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
ความถี่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่โครงการบริหารส่วนต าบลและการบริหารสาธารณประโยชน์ เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม  

๓. เสนอแนะส าหรับการวิจัย คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนากลไก และ
กระบวนการในการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องส่งเสริมให้ชุมชนได้มีจิตส านึก ในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัย ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถ
ร่วมกันคิด พัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นท าให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ในชุมชน๕๕ 

                                                           

๕๓ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) , “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๕๔ พวงทอง โยธาใหญ่, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่” , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕). 

๕๕ ปทิดา ปานเนตรแก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 



    ๔๓ 

 

เสริมพงษ ์อยู่โต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร” พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนอยู่ในระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด และด้านที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากที่สุดได้แก่ด้านการรับผลประโยชน์รองลงมาเป็นด้านการตัดสินใจ และด้านที่มีส่วนร่วมของ 
ประชาชนน้อยที่สุดได้แก่ด้านการด าเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ 
ประชาชนตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และอาชีพที่
แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันในด้านการตัดสินใจและด้านการด าเนินงาน
ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาในองค์กรมนุษย์ ยิ่งมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ยิ่ง
ท าให้องค์กรนั้น ๆ ประสบความส าเร็จและมีศักยภาพมากขึ้น สามารถจัดระเบียบองค์กรตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงองค์กรนั้น ๆ มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ๆ ไปไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ขอบข่ายของโครงการขนาดใหญ่หรือเล็กอย่างไรล้วนต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการระดมก าลังสติปัญญา ก าลังกาย ก าลังใจ หรือแม้กระทั่ง
ก าลังทุนทรัพย์ก็ตามจึงท าให้กิจการงานหรือโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ตาม
ก าหนดเวลาที่วางไว้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้วิจัยได้น า
ผลงานการวิจัยดังกล่าวมาปรับใช้ โดยก าหนดปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมเป็นตัวแปรอิสระ 
และให้ความส าคัญตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัพฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff) น ามา
ก าหนดเป็นตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมดังนี้๕๖ 

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร” พบว่า  

๑. โดยภาพรวม และรายด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานครพบว่าโดยภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายได้ทั้ง ๔ ด้านได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ และด้านการมี
ส่วนร่วมการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้รับข้อมูล
เพียงอย่างเดียว ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลต่างๆ ในชุมชนที่จะสะท้อนในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการ
รับทราบนโยบาย และการปฏิบัติงานแผนงาน งบประมาณของคณะกรรมการชุมชน ประชาชนยังเข้า
ไปมีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร และการจะมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม และโครงการของ
ชุมชนก็เป็นเพียงบางครั้งที่มีโอกาสเท่านั้นเมื่อมีบทบาทต่อชุมชนเป็นครั้งเป็นคราวจึงท าให้การที่จะ

                                                           

๕๖ เสริมพงษ์  อยู่ โต , “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร”, ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๑). 



    ๔๔ 

 

เข้าไปติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามแผน และโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนจึงไม่มากแล้ว ท าให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นอยู่ในชุมชนต่อประชาชนจึงอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และอีกประเด็นที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองเนื่องจากปัจจัยด้านอาชีพประชาชนต้องใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพจริงไม่ค่อยมีเวลา ในการเข้าไปมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร ซึ่งหลาย
คนใช้เวลาว่างที่เหลือจาก การประกอบอาชีพเข้าร่วมแต่อีกหลายคนใช้ความส าคัญของกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ การเป็นผลประโยชน์ต่อตนเองเป็นประเด็นส าคัญในการเข้าร่วมซึ่งพบว่าด้านการมี
ส่วนร่วมการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี ๑ ข้อ
ที่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘) คือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากกิจกรรมหรือโครงการพ้ืนฐานที่ดีเช่นถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ เนื่องจากว่า ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความสะดวกสบาย จากกิจกรรมหรือโครงการพ้ืนฐานที่ดี เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา 
โทรศัพท์ จึงท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังพบว่าโครงการต่าง ๆ ในชุมชนได้รับการ
พัฒนามากขึ้น เช่น กิจกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในชุมชนมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เมื่อพิจารณาด้าน
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ยังพบว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาชุมชน มีการคัดเลือกผู้น าชุมชนกันอย่างมาก ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบว่าระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนบางประเด็นมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชน การรับทราบ และนโยบายแผนงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานพัฒนาของชุมชน เนื่องจากขาด
การประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง 

๒. ปัจจัยที่มีผลประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

 ๒.๑ โดยภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านอาชีพ ผลการวิจัยปรากฏว่า ประชาชนที่
ประกอบอาชีพรับราชการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ประกอบอาชีพค้าขาย และประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน เนื่องจากว่าผู้ที่ประกอบอาชีพ
รับราชการที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร หรือเป็นชนชั้นน าของชุมชน มีการศึกษา
ระดับสูงจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเข้าไปมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารการพัฒนา
ชุมชน และมีความน่าเชื่อถือต่อการสร้างความมั่นคงในการบริหารงานของชุมชนมากกว่าประช าชน
อาชีพอ่ืนๆ  

 ๒.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร  รายด้านจ าแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคลได้แก่ อายุ มีผลต่อด้านการมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจและด้านการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ซึ่งพบว่า ผู้มีอายุ ๕๐-๕๙ ปี และ ๖๐ ปีขึ้นไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่า กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘-๒๘ ปี และกลุ่มอายุ ๒๙-๓๙ ปี 
เนื่องจากว่าประชาชนที่ใช้เวลาประจ าวันอยู่ในชุมชนมากที่สุดคือผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปโดย
การใช้เวลาว่างจากงานครอบครัวแล้วมีโอกาสกระท าที่เป็นกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
มาก ส่วนกลุ่มประชาชนที่อยู่ในวัยท างานก็คือ ๑๘-๓๙ ปีต้องออกไปท างานนอกบ้านและนอกชุมชน



    ๔๕ 

 

จึงท าให้เวลาในการร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของชุมชนน้อยลงไปด้วย เช่น เดยีวกันการมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์ ย่อมตกอยู่ในกลุ่มที่มีส่วนร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องก็ คือ 
กลุ่มประชาชนที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปนั่นเอง 

 ๒.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร รายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา มีผลต่อด้านการมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และอนุปริญญา/ปวส. มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าประชาชนที่ได้รับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เนื่องจากว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนฆาตกรรม และโครงการต่าง ๆ ภายในชุมชนคือ
กลุ่มประชาชนที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี และกลุ่มคนเหล่านี้จะท างานอยู่ในชุมชนเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน
ย่อมได้รับอย่างเต็มที่แน่นอน   

 ๒.๔ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขต
ดุสิตกรุงเทพมหานคร รายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ ที่มีผลต่อด้านการมีส่วนร่วม
การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล ผลวิจัย
ปรากฏว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ มี ร่วมในการพัฒนาชุมชนมากกว่าประชาชนที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพค้าขาย และประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน  

ยังได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับปานกลางและ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมการรับ
ผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ และ
ร่างการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้แก่ อาชีพ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และมี
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน พร้อมกันนี้  

ยังได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนว่า ประธานชุมชนหรือ
หน่วยงานของภาครัฐที่ก ากับดูแลการท างานของชุมชน ควรกระจายการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน
ให้ครอบคลุมหลากหลายอาชีพ และให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงเพ่ือก่อให้เกิดการสะท้อนมุมมองที่หลาย
หลายด้านในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน๕๗ 

ไพรชล ตันอุด  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่” พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชนท าด้วยการตัดสินใจของตนเองไม่มีแรง
กดดันจากกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นหรือการตอบแทนบุญคุณ ผู้ที่เคยให้การอุปการะ ช่วยเหลือ แสดงให้
เห็นถึงการแยกบทบาทการแสดงออกทางด้านการเมืองกับเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจน ทั้งนี้คนใน

                                                           

๕๗ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรงุเทพมหานคร”, 
รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒). 



    ๔๖ 

 

ครอบครัวและเพ่ือนบ้านยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการแสดงออกหรือความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนโดยมีช่องทางเฉพาะตัวเช่น การชอบท ากิจกรรมส าหรับชุมชน ความรู้ความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ การเป็นตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบกับชุมชนเห็นความส าคัญให้โอกาส โดยมีผู้น าชุมชน
ให้การสนับสนุน ท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง คือปัญหาได้รับการแก้ไข
ที่ตรงจุด การได้รับงบพัฒนาเพิ่มข้ึน มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ชุมชนสามารถท าแผนพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเอง
ท าให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ หากพิจารณาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมข้างต้น 
ส าหรับช่องทางและลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมในส่วนของผู้น าชุมชนมีลักษณะของการเข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การเป็นประธานในพิธีการต่าง ๆ การกระท าท่ีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน 
การเข้าร่วมงานบุญ งานศพ ของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน 
การด าเนินการตามแผนงานโครงการของชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการด าเนินงาน ผลประโยชน์ที่พึงได้รับให้ชัดเจน๕๘ 

เครือวัลย์ สืบอ้าย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ” พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านก าหนดวิสัยทัศน์ และด้านตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางโดยประชาชนมีความสนใจที่จะไปใช้สิทธิ ในการ
เลือกตั้งของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มปัญหาหมู่บ้าน สนใจตรวจสอบ
การธุรกิจประพฤติมิชอบ เข้าร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น การจัดท าแผน พัฒนาส าหรับด้านแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยมีประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ สนับสนุน รวมสัมมนาติดตามประเมินผล ในกิจกรรมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการขยะ
โดยร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมประชุมกับชุมชนองค์กรและแรงงานต่าง ๆ นอกจากนี้ประชาชน
ยังมีข้อเสนอแนะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแฝกต้องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาต าบล และควรส่งเสริมให้
ประชาชน เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน๕๙ 

อดิศรณ์ ขัดสีใส ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า  

๑. ขบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการท าแผนพัฒนา

                                                           

๕๘ ไพรชล ตันอุด, “การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง เมืองน่าอยู่ : 
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 

๕๙ เครือวัลย์ สืบอ้าย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



    ๔๗ 

 

ท้องถิ่นประกอบด้วย ขั้นเตรียมการจัดท าแผน การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญการวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นความต้องการและร่วมตรวจสอบขบวนการจัดท าแผนทุกขั้นตอน  

 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่าประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการกิจกรรมเสนอปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น การท าประชาคม มีส่วนร่วมในการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางครั้ง
เท่านั้น ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากนะ มองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และตนเองขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ๓. ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พบว่า ประชาชนไม่มีเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ  

 ๔. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพบว่า ขาดประชาสัมพันธ์การประสานงานขอความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ระดับอ าเภอ และจังหวัด ปัญหาการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านชาวไทยภูเขา ถ้าข้อมูลที่
ทันสมัย ระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เร่งรีบและ บางส่วนมีความเห็นว่าขาดการค านึก
ถึงปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สุดท้ายข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในการน าเสนอข้อมูลที่แท้จริงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีการประสานงานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับ และมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนให้ทราบอย่างทั่วถึง๖๐ 

กิตติชัย สินคง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนายุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
รายการมีเพียงด้านการติดตามและประเมินผลที่อยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยตามระดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการ ด้านมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ต่อมาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการมีส่วนของประชาชนการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

                                                           

๖๐ อดิสรณ์ ขัดสีใส, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 



    ๔๘ 

 

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกต่างกันมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๑ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์อ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดขึ้น เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดท าแผน ให้ความรู้ความ
เข้าใจ สร้างจิตส านึกการรับท้องถิ่น ความสามัคคีในชุมชน ให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มาร่วมตัดสินใจในแผนต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดวางแผนกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ประกอบด้วยการก าหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ส าหรับให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลถือปฏิบัติหรือการที่จะด าเนินงานในเรื่องใดนั้น ต้องให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย กระบวนการประชาคมพิจารณ์ หรือประชามติ เพ่ือให้การวางแผนมีความสอดคล้อง  และ
เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการของประชาชน ปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ มีการแบ่งข้างกัน มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่เหมือนกันจริงไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
วางแผน ด าเนินการ ติดตามและประเมินผล เพราะโครงการแต่ละโครงการ ก็ล้วนมาจากความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ การด าเนินการโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่
สามารถจัดท าได้เต็มที่อันเนื่องมาจากงบประมาณ ที่มีอยู่จ ากัดในแต่ละปี ความต่อเนื่องของโครงการ 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่น และบุคลากรที่มีไม่เพียงพอภัยธรรมชาติ๖๑ 

ปิยะ ประทีปรักมณี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” พบว่า ๑. กลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษามีระดับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับต่ า ๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน คือ สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกกลุ่ม และการคาดหวังผลประโยชน์ส่วน
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน อาชีพ รายได้ และพ้ืนที่ถือครอง ๓. ปัญหา
ส าคัญที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ การให้ความร่วมมือของ
ประชาชน ผู้น าชุมชนข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนจากภาครัฐ๖๒ 

                                                           

๖๑ กิตติชัย สินคง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๖๒ ปิยะ ประทีปรักมณี, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายทะเลบางขุน
เทียนกรุงเทพมหานคร”, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ ภาควิชาสังคมและ
มานุษยวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖). 



    ๔๙ 

 

ดวงพร แสงทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลใน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” พบว่า การเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจากสื่อแหล่งต่าง  ๆ สื่อที่เปิดรับมาก
ที่สุดและกระท าเป็นประจ า คือการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน เช่น เพ่ือนบ้านในขณะที่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อย ส่วน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน การมีส่วน
ร่วมหากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ร่วมคิดก าหนดความต้องการร่วมด าเนินการและร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมปฏิบัติตามและการประเมินผลตลอดจนการร่วมตรวจสอบเนื้อหา
ของแผนพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลประชาชน
ที่มีอาชีพสถานภาพ ระดับการเปิดรับสื่อ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาแตกต่างกัน๖๓ 

ธนาวิทย์ กางการ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงใต้อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรงใต้ 
ได้แก่ ระดับการศึกษาและการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมของกรรมการชุมชนส่วนปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส า โรงใต้
ได้แก่ เพศอายุการได้รับข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน๖๔ 

สุภชัย ตรีทศ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรีอยู่ในระดับปานกลางโดยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  และ
รายได้ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ยกเว้นปัจจัยด้านอาชีพ ซึ่งจาการทดสอบความแตกต่างรายคู่  พบว่า อาชีพมีผลต่อการส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน มีปัญหาการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรีอยู่ในระดับน้อยโดยปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
และรายได้ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อปัญหาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี๖๕ 

                                                           

๖๓ ดวงพร แสงทอง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลใน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”, ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐). 

๖๔ ธนาวิทย์ กางการ, “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
ส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา, (โครงการบัณฑิตศึกษา: สถาบันราชภัฎธนบุรี, ๒๕๔๖). 

๖๕ สุภชัย ตรีทศ, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี”, 
ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๗). 



    ๕๐ 

 

ไพรชล ตันอุด ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเข้เมแข็ง เมืองน่าอยู่  : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่” พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชนท าด้วยการตัดสินใจของตนเองไม่มีแรง
กดดันจากกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นหรือการตอบแทนบุญคุณ ผู้ที่เคยให้การอุปการะ ช่วยเหลือ แสดงให้
เห็นถึงการแยกบทบาทการแสดงออกทางด้านการเมืองกับเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจน ทั้งนี้คนใน
ครอบครัวและเพ่ือนบ้านยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการแสดงออกหรือความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนโดยมีช่องทางเฉพาะตัว เช่น การชอบท ากิจกรรมส าหรับชุมชน ความรู้ความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ การเป็นตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบกับชุมชนเห็นความส าคัญให้โอกาส โดยมีผู้น าชุมชน
ให้การสนับสนุน ท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง คือปัญหาได้รับการแก้ไข
ที่ตรงจุด การได้รับงบพัฒนาเพิ่มขึ้น มีรายได้เพ่ิมข้ึน ชุมชนสามารถท าแผนพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเอง
ท าให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ หากพิจารณาถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมข้างต้น 
ส าหรับช่องทางและลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมในส่วนของผู้น าชุมชนมีลักษณะของการเข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่น การเป็นประธานในพิธีการต่าง ๆ การกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน 
การเข้าร่วมงานบุญ งานศพ ของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน 
การด าเนินการตามแผนงานโครงการของชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความเข้ าใจใน
กระบวนการด าเนินงาน ผลประโยชน์ที่พึงได้รับให้ชัดเจน๖๖ 

สมชาติ ประสมเพ็ชร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี” พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี มีส่วนร่วมในบางข้ันตอน คือ ขั้นตอนการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา ขั้นตอนการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา และขาด
การมีส่วนร่วมในหลายขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คือ 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนา ขั้นตอนการเตรียมการจัดท าแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนการก าหนดเป่าหมายการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดการอบรม ขาดทักษะและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี ขาดการมีส่วนร่วมในหลายขั้นตอน ขาดสิ่งจูงใจที่จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
งบประมาณมีจ ากัด อีกท้ังไม่มีค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ ตลอดทั้งเอกสารคู่มือ

                                                           

๖๖ ไพรชล ตันอุด, “การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งเมืองน่าอยู่ : 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชการเมืองการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 



    ๕๑ 

 

เกี่ยวกับการจัดท าแผนมีไม่เพียงพอ ขาดรูปแบบการจัดท าแผนที่ชัดเจน และขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต่อเนื่องและแพร่หลาย๖๗ 

อุไรวรรณ แจ่มใส ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง” พบว่า ระดับความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนอยู่ในระดับ
มาก โดยมีระดับความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านบทบาทหน้าที่ของประชาชน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ขั้นเสนอปัญหาความต้องการ เป็นอันดับ
หนึ่งรองลงมาคือขั้นตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแผน และอันดับสุดท้ายคือ ขั้น
ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกับระดับในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับต่ า
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต๖๘ 

พวงทอง โยธาใหญ่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่มีองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังปฏิบัติไม่ครอบกระบวนการตามที่ระเบียบ
ก าหนด โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท าแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ๕ ปีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องของระเบียบเท่าที่ควรส าหรับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๔๕ การศึกษาครั้งนี้พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสองระดับไม่มีความแตกต่างกันในทุกประเด็นทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการ

                                                           

๖๗ สมชาติ ประสมเพ็ชร, “การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๘). 

๖๘ อุไรวรรณ แจ่มใส, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบล : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘). 



    ๕๒ 

 

ตัดสินใจการมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการร่วมผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน
การพยายามประเมินผล๖๙ 

ภัสสุรีย์ คูณกลาง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น” 
พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ ชุมชน อายุ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
น่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนสถานภาพ
สมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะชุมชน ได้แก่ ชุมชนใจกลางเมืองหรือย่านการค้าชุมชนที่อยู่อาศัยข้ันกลาง และสูงชุมชนแออัด
และชุมชนชานเมืองหรือกึ่งชนบทกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่ าอยู่อย่างยั่ งยืน มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เปรียบเทียบค่าคะแนนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคณะกรรมการชุมชนที่อาศัยในชุมชนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่
ชุมชนใจกลางเมืองหรือย่านการค้าชุมชนที่อยู่อาศัยข้ันกลางและสูง ชุมชนแออัด และชุมชนชาน เมือง
หรือกึ่งชนบท พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อเปรียบเทียบราย
ด้านของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า ด้านสังคม ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
บริหารและจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย๗๐ 

ชัยฤทธิ์ เบญญากาจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนา
ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี” พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
พัฒนาต าบลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางจ าแนกเป็นรายด้านตามล าดับดังนี้  

 ๑) ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
 ๒) ด้านการประมวลปัญหาและความต้องการของต าบล  
 ๓) ด้านการเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๔) การติดตามและประเมินผล  
 ๕) ด้านการให้และรับประโยชน์  

                                                           

๖๙ พวงทอง โยธาใหญ่, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเ ชียงใหม่ ” , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕). 

๗๐ ภัสสุรีย์ คูณกลาง, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”, ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารสาธารณสุข, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยของแก่น, ๒๕๔๖). 



    ๕๓ 

 

จากโครงการปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมการเป็นประชาคมตามแนวทางของทาง
ราชการและการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาต าบลปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน๗๑ 

พาณี เรียงทอง และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการ
เสนอปัญหา และร่วมตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา ด้านของการควบคุมติดตามและประเมินผล 
ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ และ
ระยะเวลาในการอยู่อาศัย และความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนระยะเวลาในการอยู่อาศัยไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง เตย ทั้งนี้ 
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาให้มากขึ้น ตั้งแต่
ขั้นตอนการเสนอปัญหา และการร่วมตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา ขั้นตอนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาและขั้นตอนควบคุม ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ต าบลบางเตยมีการพัฒนาที่ดีขึ้ นและ
เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในทุกภาคส่วน๗๒ 

ภัชรินทร์ กอบตระกูล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การส่ วนต าบลกรณีศึกษาในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลเกาะเปริด อ า เภอ  
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การส่วน ต าบลกรณีศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห์   
จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะ
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในต าบล และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
องค์การบริหารส่วนต าบล และประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีผลต่อระดับการมี
ส่วนร่วม ในการบริหารงานขององค์การส่วนต าบล ในส่วนของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานนั้น ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
จัดท าโครงการอบต. พบประชาชน เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง และเชิญชวนให้ประชาชนเข้า
รับฟังการประชุมสภารวมถึงเข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน ขององค์การบริหารงานส่วนต าบล เพ่ือ
ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสรวมทั้งให้การปลูกฝัง และการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้เข้ามามี

                                                           

๗๑ ชัยฤทธิ์ เบญญากาจ, “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาต าบลตาวา อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗). 

๗๒ พาณี เรียงทอง และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 



    ๕๔ 

 

ส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ประชาธิปไตย๗๓ 

สิทธิศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
มูลฝอย : กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอยเทศบาลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย” พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยในระดับปานกลาง 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยและมีความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบก าจัดมูล
ฝอยในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน รายได้ อาชีพ สถานภาพทางสังคม การับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย ได้แก่ ระดับ การศึกษา รายได้ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักเก่ียวกับมูลฝอย และการจัดการมูลฝอย๗๔ 

๒.๕.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล ดังนี้ 

พชรวรรณ พันธ์แตง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลบางนมโค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลบางนมโค และ ๒) ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาล ต าบลบางนมโค ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบางนมโค มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่น และการบริหารงานท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ค าถามท่ีคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลรองลงมา คือการ
วิเคราะห์ข้อมูล และข้อค าถามที่เข้าใจไม่ถูกต้องอันดับสาม ได้แก่การบริหารงานท้องถิ่น เทศบาลยุค
ใหม่ควรมีแนวคิดในการจัดท าแผนที่เน้นในด้านวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษามากกว่า
โครงสร้างพ้ืนฐาน และผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดทางเลือก และการเลือกทางเลือกอยู่ในระดับ

                                                           

๗๓ ภัชรินทร์ กอบตระกูล, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การส่วนต าบล 
กรณีศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 

๗๔ สิทธิ์ศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย: ศึกษากรณีการ
จัดการมูลฝอยเทศบาลต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔). 



    ๕๕ 

 

มากที่สุด การเตรียมการจัดท าแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การลงมือปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับ๗๕ 

อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัย” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ เป็นไปตาม
สมมติฐาน ส่วนด้านเพศ อายุ และต าแหน่งหน้าที่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อเสนอแนะในการน า
หลักสาราณียธรรม มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพในการบริการสาธารณะขององค์ การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีดังนี้ ๑) มีความซื่อตรงต่อหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณะ ๒) สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ และฝ่าย
ประชาชน เพ่ือความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมกันพัฒนาทั้ง ๓) ส่งเสริมข้อธรรม
สาธารณะโภคี คือ การรู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน 
๔) ส่งเสริมการมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของ 
กันและกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน๗๖ 

อารยา เดชภิมล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานขององค์ การบริหารส่วน
ต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 
พบว่า  

๑. คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

๒. คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล เห็นว่ามี ปัญหาในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการบริหารทั่วไป และงบประมาณไม่แตกต่างกัน แต่
คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบลที่มี ระดับความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารงานต่างกัน เห็นว่ามี ปัญหาในการบริหารงานขององค์ การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ ๐.๐๕  

โดยสรุป ปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ  
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในด้านการ

                                                           

๗๕  พชรวรรณ พันธ์แตง, “แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
ต าบลบางนมโค”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๕๑). 

๗๖ อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด , “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก 
สาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



    ๕๖ 

 

บริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก จึงควรหาแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากข้ึน๗๗ 

ทรงกรด ไกรกังวาร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า 

๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์ การบริหารส่วนต าบลภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาหลายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้ บริการสูงสุด รองลงมาได้ แก่ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  ด้านสถานที่ให้บริการด้าน
การประชาสัมพันธ์ และพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ด้านระบบการให้บริการสาธารณะ 

๒. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และความรู้ ความเข้าใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปัจจัยที่ไม่มี ผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ อายุ และการด ารงต าแหน่งทางสังคม 

๓. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านระบบการให้บริการสาธารณะ โดยเสนอให้ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ขยายเขตประปา เพ่ิมตู้ โทรศัพท์ สาธารณะ และปรับปรุงท่อระบายน้ า เนื่องจากปัญหาน้ าท่วมถนน 
รองลงมาเป็นข้อเสนอด้านสถานที่ให้บริการ ซึ่งเห็นว่าสถานที่ ท าการปัจจุบันคับแคบด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เสนอว่าควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และด้านการบริการเจ้าหน้าที่เสนอว่า
ควรมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าข้ันตอนการรับบริการ๗๘ 

วัชรีย์ ศรีวิชัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลใน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง” ผลการวิจัย พบว่า หลังจากท่ีเทศบาลในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
ไดน าเอาแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ในการบริหารงานของเทศบาลต าบล โดย
มุ่งเน้นให้การบริหารงานที่ก่อให้เกิดประโยชนสุขของประชาชน ท าให้ประชาชนไดรับความสะดวก
และตอบสนองความต้องการไดมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันเทศบาลต าบลประสบกับปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านภารกิจต่างๆ ที่ไดรับการถ่ายโอนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งไดก าหนดไวใน
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ท าให้เทศบาลต าบลในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ และใช้
งบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้เทศบาลไมสามารถปฏิบัติภารกิจไดอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรที่ปฏิบัติตามภารกิจถ่ายโอน จึง

                                                           

๗๗ อารยา เดชภิมล, “ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสศาตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖). 

๗๘ ทรงกรด ไกรกังวาร, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐). 



    ๕๗ 

 

ส่งผลให้การปฏิบัติด าเนินงานของเทศบาลต าบลในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ตามยุทธศาสตร์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุเป้าหมายอยใูนระดับมาก๗๙ 

อัมพร รุ่งศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” พบว่า ผลการศึกษาการด าเนินงานและ
ประสิทธิผลของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด และตามการประเมินของประชาชน พบว่ามีความสอดคล้องกัน
ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผล
ประเมินอยู่ในระดับมากและบรรลุเป่าหมายที่ตั้งไว้ เทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท มีประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์
และเปา่หมายที่ตั้งไว้เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่ตั้งไว้๘๐ 

สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “เทศบาล” เป็นการปฏิบัติตาม หลักใน
การบริหารจัดการบ้านเมือง และสังคมที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลของระเบียบบริหารราชการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้วิจัยได้นามาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จึงจะท า
ให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือศึกษาหารูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลให้
ประสบผลส าเร็จตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่ได้วางเป่าหมายเอาไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๗๙ วัชรีย์ ศรีวิชัย, “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลใน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๘๐ อัมพร รุ่งศรี, “ประสิทธิผลของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางหลวง 
อ า เภอสรรพยา จั งหวัด ชัยนาท” , วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓). 
 



    ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยทบทวนสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้น ( Independent Variables) ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables)  

ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น ( Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของของ 
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Up Hoff) ประกอบด้วยกรอบแนวคิดพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ๔ 
ด้าน คือ ๑.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓.การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ ๔.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังแผนภาพ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
  
 
 
  
 

ตัวแปรต้น 
 (Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม 
 (Dependent Variable)  

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้



    ๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๓.๑ แบบสอบถาม 
๓.๓.๒ แบบสัมภาษณ์ 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” เป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

 
๓.๒ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ๓.๒.๑.๑. ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เทศบาล 
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีจ านวน ๑๗,๕๔๖ คน๑ 

                                                           

๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๔), (เทศบาลเมืองสระแก้ว: ส าเนา, ๒๕๕๙), หน้า ๗. 



๖๐ 
 

 ๓.๒.๑.๒. กลุ่มตัวอย่ำง (sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร (Taro Yamane)๒ ดังต่อไปนี้ 

 

สูตร                n  =   
N

1+Ν (e)2 

 
โดย            N  =   จ านวนประชาชน 

e   =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
n   =   ขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรทั้งหมด ๑๗,๕๔๖ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ ดังนี้ 

 
 

  n  =    
17,546

1+17,546(0.05)2  

 

  n  =     
17,546

1+43.86
  

 

  n  =      
17,546

44.86
  

 

  n   =     391.12 

เพราะฉะนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๓๙๒ คน 

วิธีกำรสุ่ มกลุ่มตั วอย่ำง (Sampling) การสุ่ มกลุ่ มอย่ างใช้การสุ่ มแบบแบ่ งชั้ น
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยพิจารณาจากจ านวนประชากรเพ่ือให้ได้
ข้อมูลมีลักษณะกระจายให้สัมพันธ์สัดส่วนของประชาชน โดนการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) โดยใช้ชุมชนทั้งหมด ๒๐ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

 

จ านวนตัวอย่างในแต่ล่ะชมชน  =   
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด ×  จ านวนประชากรในแต่ล่ะชุมชน

จ านวนประชากรทั้งหมด
  

                                                           

๒ Yamane, t, Statistic: An Introductory Analysis, 3rd ed., (Time Printers Sdn. Bnd. 
Singapore, 1993). P.1130. 
 



๖๑ 
 

ตำรำงที่  ๓ .๑ จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  
                    จังหวัดสระแก้ว 

ล ำดับ ชุมชนย่อย ประชำชน (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

 ๑ บ้านค าเจริญ ๕๓๓  ๑๒  
 ๒ บ้านหนองนกเขา - พี.ที.ที. ๙๖๑  ๒๒  
 ๓ บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย ๖๐๒  ๑๓  
 ๔ บ้านใหม่คลองปูน ๕๘๒  ๑๓  
 ๕ บ้านเนินสมบูรณ์ ๑,๒๐๓  ๒๗  
 ๖ บ้านชาติเจริญ ๑,๑๗๖  ๒๖  
 ๗ ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ๗๒๗  ๑๖  
 ๘ บ้านเนินรัตนะ ๑ (เนินกลอย) ๑,๑๓๙  ๒๖  
 ๙ บ้านหลังสุขศาลา ๑,๕๑๑  ๓๔  
 ๑๐ บ้านเนินรัตนะ ๒ (หลังวัด) ๑,๒๕๙  ๒๘  
 ๑๑ สระแก้ว - สระขวัญ ๑,๐๒๘  ๒๓  
 ๑๒ บ้านคลองจาน ๑,๘๔๔  ๔๑  
 ๑๓ บ้านโคกก านัน ๗๒๗  ๑๖  
 ๑๔ บ้านลัดกระสัง ๓๓๑  ๗  
 ๑๕ บ้านหนองเสม็ดเหนือ ๒๑๒  ๕  
 ๑๖ ตลาดสระแก้ว ๑,๔๔๗  ๓๒  
 ๑๗ บ้านคลองนางชิง ๑๒๗  ๓  
 ๑๘ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๓๘๕  ๙  
 ๑๙ บ้านเอื้ออาทร ๕๙๒  ๑๓  
 ๒๐ สระแก้ว - สระขวัญ ๒ ๑,๑๖๐  ๒๖  

รวม ๑๗,๕๔๖  ๓๙๒  
 
๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ ท่าน 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  

  
 
 



๖๒ 
 

กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหำรเทศบำลเมือง 
 ๑. นายตระกูล สุขกุล    นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
 ๒. นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  
 ๓. นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์   หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ  
 ๔. นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

กลุ่มที่ ๒ ประธำนคณะกรรมกำรชุมชน 
 ๕. นานธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย   ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๗ 
 ๖. นายส าราญ เอี่ยมสะอาด   ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๙ 
 ๗. นางสาววงจิตร เด่นกระจ่าง   ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๑  
 ๘. นายชัยเวช ประวัติดี   ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๙  

กลุ่มที่ ๓ ประชำชนชุมชน 
 ๙. นายธนกฤต ทูค ามี   ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๕  
 ๑๐. นางเปิ้น เวียนค า   ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๓  
 ๑๑. นางมยุรี พรหมเกษร   ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๖  
 ๑๒. นายอภิเดช ค าม ี   ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๘  
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์

เดชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ แบบสอบถำม 

ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

 ๑ . ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
                     ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
                     ๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
                     ๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    ๕. น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
                     ๖. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม
ตัวอย่างจริงจ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
                     ๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
                     ๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 



๖๓ 
 

ลักษณะของเครื่องมือแบบสอบถำม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปชองผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีลักษณะเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จั งหวัดสระแก้ว ทั้ ง ๔ ด้าน  ๑ . การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale) ผู้มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดระดับมาตราส่วนที่เป็นข้อความให้เป็นค่าน้ าหนัก
ตัวเลขเพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดค่าน้ าหนัก
ตามวิธีการของลิเคร์ท (Likert) ดังนี้๓ 

 

 

การตรวจสอบความเที่ยงตรง และที่น่าเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา จ านวน ๓๐ คน เพ่ือทดสอบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจค าถามในแบบสอบถามอย่าชัดเจนหรือไม่ เมื่อมีข้อบกพร่องก็จะได้ท าการแก้ไขให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง แล้วจึงน าแบบสอบถามแจกให้กับ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาดังที่
ก าหนดไว้แล้ว 

ตอนที่  ๓ เป็นแบบสอบถอมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนแนะของ
ประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว (Open ended Question) โดยจะท าการวิเคราะห์เป็นความเรียง 

 
 

                                                           

๓ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ , ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(เชียงใหม:่ ประชากรธุรกิจ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๘. 

ระดับควำมคิดเห็น  ค่ำน้ ำหนักของตัวเลือก 
มากที่สุด หรือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ   ๕ 
มาก หรือ เห็นด้วย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ   ๔ 
ปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ   ๓ 
น้อย หรือ ไม่เห็นด้วย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ   ๒ 
น้อยที่สุด หรือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ   ๑ 



๖๔ 
 

 
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือแบบสอบถำม 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการหาคุณภาพเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ขอค าแนะจากอาจารย์ที ่ป รึกษาสาร นิพนธ์  และผู้ เ ชีย วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือที่สร้างไว้  

๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอประธาน 
และกรรมการ ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมซึ่งเป็นจ านวน ๕ ท่าน ดังต่อไปนี้ 

 ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ภ า ค วิ ช า สั ง ค ม 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ชูจันอัด  อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

เพ่ือพิจารณาทั้ งในด้าน เนื้ อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
วัตถูประสงค์ของแต่ละข้อ (IOC)๔ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘-๑.๐ แสดงให้เห็นว่า
แบบสอบถามทุกข้อทีไ่ด้ดัชนีมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจัย 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 

น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้เครื่องมือ (Try-Out) กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัย คือ เทศบาลต าบล
ศาลาล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๓๐ คนเพ่ือหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหา 
 

                                                           

๔ ประกอบ กรรณสูต, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 



๖๕ 
 

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha α - Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach)๕ ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ ๐.๙๘๘ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
สามารถน าไปใช้ในการวิจัยจริงได้ 

 ๔ . น าแบบสอบถามและที่ ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
สารนิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบรูณ์เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 

๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 

ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 

๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๒ . ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือน ามาวิเคราะห ์

ลักษณะของเครื่องมือแบบสัมภำษณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใช้
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือแบบสัมภำษณ์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการหาคุณภาพเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้เชียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่
สร้างไว้ 

๒. น าแบบสอบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์ตรวจสอบ 

                                                           

๕ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชช่ิง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๖๖ 
 

๓. น าแบบสอบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มาปรับแก้ไขเพ่ือน าไป
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อส าคัญต่อไป 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” 

๒.ผู้ วิจั ย ได้ขอหนั งสือผู้ อ านวยการหลักสูตรบัณ ฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกหนังสือเพ่ือขอความร่วมมือไปยัง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

๓. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๓๙๒ คน ซึ่งในการแจก
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑ . ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้การสัมภาษณ์ 

๒. ท าการนัด วัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และ
สถานที่ ก าหนดไว้ 

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็นโดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และท าการบันทึกเสียงประกอบในการสัมภาษณ์ 

๔. น าข้อมูลดิบที่ได้เก็บรวบรวมมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการที่เหมาะสม และ
น าเสนอต่อไป 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 

ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 



๖๗ 
 

สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พรรณนา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง
ดังต่อไปนี้๖ 

ค่าเฉลี่ยเกณฑ ์ ๔.๕๐–๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ใน มากที่สุด หรือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ยเกณฑ ์ ๓.๕๐–๔.๔๙ ก าหนดให้อยู่ใน มาก หรือ เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยเกณฑ ์ ๒.๕๐–๓.๔๙ ก าหนดให้อยู่ใน ปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ยเกณฑ ์ ๑.๕๐–๒.๔๙ ก าหนดให้อยู่ใน น้อย หรือ ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยเกณฑ ์ ๑.๐๐–๑.๔๙ ก าหนดให้อยู่ใน น้อยที่สุด หรือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที  
(t–test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F–test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD.)  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด (Open ended Question) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis technique) ประกอบบริบท
น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีดังนี้ 
๑. น าข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์น ามาถอดเสียง และบันทึกเป็นข้อความ 
๒. น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกที่เป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๓. วิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าเสนอต่อไป 

                                                           

๖ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ , ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(เชียงใหม:่ ประชากรธุรกิจ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๙. 



 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๒ ชุด  
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ๓๙๒ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แสดงด้วยความถี่ และ
ร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
(n=๓๙๒) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  ๑๘๕   ๔๗.๒ 
 หญิง  ๒๐๗   ๕๒.๘ 
 รวม  ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

 
 
 



๖๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 

(n=๓๙๒) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ     
 ๑๘ - ๓๐ ป ี    ๗๐   ๑๗.๙ 
 ๓๑ - ๔๐ ป ี    ๙๔   ๒๔.๐ 
 ๔๑ - ๕๐ ป ี  ๑๐๐   ๒๕.๕ 
 ๕๑ - ๖๐ ป ี    ๘๒   ๒๐.๙ 
 ๖๑ ปีขึ้นไป    ๔๖   ๑๑.๗ 
 รวม  ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา    
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา ๑๕๙   ๔๐.๖ 
 มัธยมศึกษา/ปวช. ๑๔๕   ๓๗.๐ 
 อนุปริญญา/ปวส.   ๓๖     ๙.๒ 
 ปริญญาตรี   ๕๒   ๑๓.๓ 
 รวม  ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ     
 เกษตรกรรม   ๕๔   ๑๓.๘ 
 ค้าขาย ๑๑๐   ๒๘.๑ 
 รับราชการ   ๒๐     ๕.๑ 
 รับจ้าง ๑๕๑   ๓๘.๕ 
 อ่ืน ๆ เช่น แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว   ๕๗   ๑๔.๕ 
 รวม  ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 
รายได้    
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท   ๙๖   ๒๔.๕ 
 ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๕๙   ๔๐.๖ 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท    ๗๔   ๑๘.๙ 
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท   ๒๘     ๗.๑ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป    ๓๕     ๘.๙ 
 รวม  ๓๙๒ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน ๒๐๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘ ส่วนเพศชาย มีจ านวน ๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒ ตามล าดบั 



๗๐ 
 

อายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี มีจ านวน ๑๐๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ อายุ
ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี มีจ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ อายุ ๑๘-๓๐ ปี มีจ านวน ๗๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๙ และอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ า
กว่ามัธยมศึกษา มีจ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  
มีจ านวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓ และมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒ ตามล าดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีจ านวน ๑๕๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ มีอาชีพค้าขาย มีจ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑ มีอาชีพ
เกษตรกรรม มีจ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ มีอาชีพรับราชการ มีจ านวน ๒๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๑ และมีอาชีพอ่ืน ๆ มีจ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ ตามล าดับ 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐–
๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ มีรายได้ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๙๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕  มีรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๘.๙ มีรายได้ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มีจ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙ และมีรายได้ระหว่าง
๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน  ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
                  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

โดยภาพรวม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๓.๒๖ ๑.๐๕๗ ปานกลาง 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ๓.๒๘ ๑.๐๕๒ ปานกลาง 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๓.๓๕ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ๓.๑๒ ๑.๑๐๙ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๕ ๐.๙๙๖ ปานกลาง 
 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จั งหวัดสระแก้ว  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
(x̅=๓.๒๕, S.D.=๐.๙๙๖) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (x̅=๓.๓๕ ,  
S.D.=๐.๙๖๗) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (x̅=๓.๒๘, S.D.=๑.๐๕๒) ด้านการมีส่วนร่วมใน
กา รตั ด สิ น ใ จ  ( x̅=๓ .๒๖ , S.D.=๑ .๐๕๗ ) แ ล ะด้ า น ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน กา รป ระ เ มิ น ผ ล  
(x̅=๓.๑๒, S.D.=๑.๑๐๙) ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 
 



๗๒ 
 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา  
                   ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเสนอปัญหา
ความต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ 
ในพัฒนาชุมชน ๓.๔๓ ๑.๑๒๙ ปานกลาง 
๒. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชน ๓.๓๑ ๑.๑๔๘ ปานกลาง 
๓. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  
ในเทศบาลเมืองอย่างใกล้ชิด ๓.๒๒ ๑.๑๙๙ ปานกลาง 
๔. ท่านได้มีส่วนร่วมในการท าประชามติเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
ในการพัฒนาชุมชน ๓.๓๐ ๑.๑๕๓ ปานกลาง 
๕. แหล่งทรัพยากรได้รับการพัฒนาให้ยั่งยืนโดยท่าน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่างๆของ
เทศบาล ๓.๑๗ ๑.๑๙๘ ปานกลาง 
๖. ท่านมีส่วนร่วมในพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดปัญหาต่อการพัฒนาชุมชนในเทศบาล ๓.๑๖ ๑.๒๔๔ ปานกลาง 
๗. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นคัดค้านหรือ
โต้แย้งอย่างมี เหตุผล เมื่อคณะกรรมการชุมชน
ตัดสินใจเลือก โครงการที่ไม่ตรงกับการพัฒนาชุมชน ๓.๒๓ ๑.๑๗๖ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๖ ๑.๐๕๗ ปานกลาง 
 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅=๓.๒๖, S.D.=๑.๐๕๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ 
 

 

 



๗๓ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
                       ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 (n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการด าเนินงาน
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชน ๓.๔๑ ๑.๑๓๒ ปานกลาง 
๒. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงาน
ของเทศบาล ๓.๓๒ ๑.๑๙๙ ปานกลาง 
๓. ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะประโยชน์ 
ของชุมชน ๓.๓๖ ๑.๑๕๔ ปานกลาง 
๔. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๓.๒๖ ๑.๑๓๖ ปานกลาง 
๕. ท่านได้มีส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้
ในการพัฒนาชุมชน ๓.๑๐ ๑.๒๔๐ ปานกลาง 
๖. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการ
กิจกรรมภายในชุมชนท้องถิ่น เช่น กิจกรรมต้านภัย 
ยาเสพติด เป็นต้น ๓.๒๐ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 
๗. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ในชุมชน ๓.๒๙ ๑.๑๗๓ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๘ ๑.๐๕๒ ปานกลาง 
 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅=๓.๒๘, S.D.=๑.๐๕๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ 
 

 
 
 
 
 

 



๗๔ 
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
                       ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมากขึ้น
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ๓.๓๒ ๑.๐๙๔ ปานกลาง 
๒. ท่านมีการพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนมากขึ้นของการด าเนินงานของเทศบาล ๓.๒๒ ๑.๒๑๓ ปานกลาง 
๓. ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการต่าง ๆ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน ๓.๔๙ ๑.๑๐๘ ปานกลาง 
๔. ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ๓.๓๖ ๑.๐๙๒ ปานกลาง 
๕. ท่านสามารถน ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆของ
การพัฒนาชุมชน ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ๓.๓๖ ๑.๐๘๙ ปานกลาง 
๖. ท่านมีส่วนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในการ
พัฒนาชุมชน ๓.๒๑ ๑.๑๘๑ ปานกลาง 
๗. ท่านได้รับอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต
ร่วมกันในชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้รับแก้ปัญหา
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การด าเนินงานของ
เทศบาล ๓.๔๘ ๑.๐๑๙ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๕ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 
 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅=๓.๓๕, S.D.=๐.๙๖๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ทุกข้อ 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
                 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่านได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปสังเกตการณ์  
การท างานของเทศบาล ๓.๐๙ ๑.๑๘๙ ปานกลาง 
๒. ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบในการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนของ
เทศบาล ๓.๑๑ ๑.๒๕๓ ปานกลาง 
๓. ท่านมีส่วนร่วมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลเมือง มีการประเมินผลความคุ้มค่าของแผน
จากงบประมาณที่ใช้ ๓.๑๓ ๑.๒๒๑ ปานกลาง 
๔. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน และ
สภาพ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการพัฒนา
ชุมชน ๓.๐๗ ๑.๒๓๑ ปานกลาง 
๕. ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการชุมชน ในงาน
ด้านการพัฒนาชุมชน ปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ ให้ความเหมาะสมกับชุมชน ๓.๑๔ ๑.๑๙๕ ปานกลาง 
๖.  ท่ านมี ส่ วนร่ วมในการติดตามดูแลอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามแผนงานของ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน ๓.๑๕ ๑.๑๘๙ ปานกลาง 
๗. ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเสวนาและแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การประเมินผล ๓.๑๑ ๑.๒๓๔ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๑๒ ๑.๑๐๙ ปานกลาง 
 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅=๓.๑๒, S.D.=๑.๑๐๙) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกข้อ 

 



๗๖ 
 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง   
                  สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๙๒) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชน 

จ าแนกตามเพศ 

เพศ   
ชาย (๑๘๕ คน) หญิง (๑๐๗ คน) 

t Sig. 
x̅ S.D x̅ S.D 

  
๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ๓.๒๗ ๑.๐๗๙ ๓.๒๕ ๑.๐๔๐ ๐.๑๖๔ ๐.๘๗๐ 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน  ๓.๓๒ ๑.๐๖๗ ๓.๒๔ ๑.๐๔๐ ๐.๗๔๖ ๐.๔๕๖ 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการ 
รับผลประโยชน์ ๓.๓๔ ๐.๙๙๘ ๓.๓๖ ๐.๙๔๐ ๐.๑๖๖ ๐.๘๖๘ 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  ๓.๑๓ ๑.๐๙๒ ๓.๑๑ ๑.๑๒๖ ๐.๑๙๕ ๐.๘๔๕ 

รวม ๓.๒๖ ๑.๐๑๖ ๓.๒๔ ๐.๙๘๑ ๐.๒๕๔ ๐.๗๙๙ 
 
จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
(t=๐.๒๕๔, Sig.=๐.๗๙๙) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว แตกต่างกัน  

ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง   
                  สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน 

แหล่ ง ค วาม
แปรปรวน 

SS df MS  F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๐๓๘ ๔ ๒.๕๒๑ ๒.๒๘๔ ๐.๐๖๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๗.๑๕๗ ๓๘๗ ๑.๑๔๐   
รวม ๔๓๗.๒๔๐ ๓๙๑    

๒. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๗๒๑ ๔ ๑.๖๘๐ ๑.๕๒๕ ๐.๑๙๔ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๖.๓๑๐ ๓๘๗ ๑.๑๐๒   
รวม ๔๓๓.๐๓๑ ๓๙๑    

๓. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๗.๔๑๐ ๔ ๑.๘๕๓ ๒.๐๐๒ ๐.๐๙๓ 
ภายในกลุ่ม ๓๕๘.๐๓๔ ๓๘๗ ๐.๙๒๕   
รวม ๓๖๕.๔๔๔ ๓๙๑    

๔. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม ๑๕.๕๘๓ ๔ ๓.๘๙๖ ๓.๒๔๑* ๐.๐๑๒ 
ภายในกลุ่ม ๔๖๕.๒๔๙ ๓๘๗ ๑.๒๐๒   
รวม ๔๘๐.๘๓๒ ๓๙๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๙.๑๐๕ ๔ ๒.๒๗๖ ๒.๓๒๔ ๐.๐๕๖ 
ภายในกลุ่ม ๓๗๙.๐๔๘ ๓๘๗ ๐.๙๗๙   
รวม ๓๘๘.๑๕๓ ๓๙๑    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๘ ผลการการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน(F=๒.๓๒๔, Sig.=๐.๐๕๖) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน ด้านการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (F=๓.๒๔๑, Sig.=๐.๐๑๒) ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD.) ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังตารางที ่๔.๙ 

 
 



๗๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วนร่วม 
                 ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
                  โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน 
                   ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(n=๓๙๒) 
 

อายุ 
 

 
 
 

อายุ 
๑๘-๓๐ ป ี ๓๑-๔๐ ป ี ๔๑-๕๐ ป ี ๕๑-๖๐ ป ี ๖๑ ปีขึ้นไป 

  ๓.๔๓ ๓.๑๓ ๓.๑๔ ๓.๐๒ ๒.๗๑ 
๑๘-๓๐ ป ี ๓.๔๓ - ๐.๓๐ ๐.๒๙ ๐.๔๑* ๐.๗๒* 
๓๑-๔๐ ป ี ๓.๑๓ - - -๐.๐๑ ๐.๑๑ ๐.๔๒* 
๔๑-๕๐ ป ี ๓.๑๔ - - - ๐.๑๒ ๐.๔๓* 
๕๑-๖๐ ป ี ๓.๐๒ - - - - ๐.๓๑ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๒.๗๑ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี และ ๖๑ ปีขึ้นไป 

ประชาชนที่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี ๓๑-๔๐ ปี และ๔๑-๕๐ ปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 
                     สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วม

ของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

แหล่ งความ
แปรปรวน 

SS df MS  F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๙๒๐ ๓ ๓.๙๗๓ ๓.๖๒๕* ๐.๐๑๓ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๕.๓๒๐ ๓๘๘ ๑.๐๙๖   
รวม ๔๓๗.๒๔๐ ๓๙๑    

๒. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน  

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๘๔๙ ๓ ๔.๒๘๓ ๓.๙๕๕** ๐.๐๐๘ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๐.๑๘๒ ๓๘๘ ๑.๐๘๓   
รวม ๔๓๓.๐๓๑ ๓๙๑    

๓. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๔.๘๔๙ ๓ ๑.๖๑๖ ๑.๗๓๙ ๐.๑๕๘ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๐.๕๙๕ ๓๘๘ ๐.๙๒๙   
รวม ๓๖๕.๔๔๔ ๓๙๑    

๔. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม ๑๓.๑๔๖ ๓ ๔.๓๘๒ ๓.๖๓๕* ๐.๐๑๓ 
ภายในกลุ่ม ๔๖๗.๖๘๖ ๓๘๘ ๑.๒๐๕   
รวม ๔๘๐.๘๓๒ ๓๙๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๐๐๑ ๓ ๓.๓๓๔ ๓.๔๒๐* ๐.๐๑๗ 
ภายในกลุ่ม ๓๗๘.๑๕๒ ๓๘๘ ๐.๙๗๕   
รวม ๓๘๘.๑๕๓ ๓๙๑    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (F=๓.๔๒๐, Sig.=๐.๐๑๗) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนแตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
(F=๓.๖๒๕, Sig.=๐.๐๑๓) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ (F=๓.๖๓๕, Sig.=๐.๐๑๓) ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๑ (F=๓.๙๕๕, Sig.=๐.๐๐๘) แตกต่างกันอย่าง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี



๘๐ 
 
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 
๔.๑๑-๔.๑๓ 

ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน 
                    ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว    
                    โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน  
                   ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(n=๓๙๒) 
 

ระดับการศึกษา 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ 

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี 

 ๓.๑๕ ๓.๑๙ ๓.๗๐ ๓.๔๗ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา ๓.๑๕ - -๐.๐๔ -๐.๕๕* -๐.๓๒ 
มัธยมศึกษา / ปวช. ๓.๑๙ - - -๐.๕๑* -๐.๒๘ 
อนุปริญญา / ปวส. ๓.๗๐ - - - ๐.๒๓ 
ปริญญาตรี ๓.๔๗ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา และ

มัธยมศึกษา/ปวช. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น้อยกว่า
ประชาชนที่มกีารศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๘๑ 
 
ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน 
                     ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
                    โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน 
                    ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๙๒) 
 

ระดับการศึกษา 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ 

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี 

 ๓.๑๘ ๓.๑๙ ๓.๗๔ ๓.๔๙ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา ๓.๑๘ - -๐.๐๑ -๐.๕๖* -๐.๓๑ 
มัธยมศึกษา / ปวช. ๓.๑๙ - - -๐.๕๕* -๐.๓๐ 
อนุปริญญา / ปวส. ๓.๗๔ - - - ๐.๒๕ 
ปริญญาตรี ๓.๔๙ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา และ
มัธยมศึกษา/ปวช. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่า
ประชาชนที่มกีารศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๘๒ 
 
ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน 
                     ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
                    โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน 
                       ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๙๒) 
 

ระดับการศึกษา 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ 

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี 

 ๒.๙๕ ๓.๑๒ ๓.๕๐ ๓.๓๗ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา ๒.๙๕ - -๐.๑๗ -๐.๕๕* -๐.๔๒* 
มัธยมศึกษา / ปวช. ๓.๑๒ - - -๐.๓๘ -๐.๒๕ 
อนุปริญญา / ปวส. ๓.๕๐ - - - ๐.๑๓ 
ปริญญาตรี ๓.๓๗ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา และ

มัธยมศึกษา/ปวช. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น้อยกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๓ 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 
                    สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ

พัฒนาชุมชน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS  F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๐๔๗ ๔ ๒.๗๖๒ ๒.๕๐๘* ๐.๐๔๒ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๖.๑๙๓ ๓๘๗ ๑.๑๐๑   
รวม ๔๓๗.๒๔๐ ๓๙๑    

๒. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน  

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๒๗๗ ๔ ๒.๘๑๙ ๒.๕๘๗* ๐.๐๓๗ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๑.๗๕๕ ๓๘๗ ๑.๐๙๐   
รวม ๔๓๓.๐๓๑ ๓๙๑    

๓. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๖.๐๙๐ ๔ ๑.๕๒๓ ๑.๖๔๐ ๐.๑๖๓ 
ภายในกลุ่ม ๓๕๙.๓๕๔ ๓๘๗ ๐.๙๒๙   
รวม ๓๖๕.๔๔๔ ๓๙๑    

๔. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๕๙๘ ๔ ๒.๘๙๙ ๒.๓๙๑ ๐.๐๕๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๖๙.๒๓๔ ๓๘๗ ๑.๒๑๒   
รวม ๔๘๐.๘๓๒ ๓๙๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๙.๕๘๗ ๔ ๒.๓๙๗ ๒.๔๕๐* ๐.๐๔๖ 
ภายในกลุ่ม ๓๗๘.๕๖๖ ๓๘๗ ๐.๙๗๘   
รวม ๓๘๘.๑๕๓ ๓๙๑    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (F=๒.๔๕๐, Sig.=๐.๐๔๖) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนแตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (F=๒.๕๐๘, Sig.=๐.๐๔๒) และด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน (F=๒.๕๘๗, Sig.=๐.๐๓๗) ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference: LSD.) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที ่๔.๑๕ และ๔.๑๖ 
 
 



๘๔ 
 
ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน 
                     ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว     
                    โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน 
                    ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(n=๓๙๒) 
 

อาชีพ 
 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืน ๆ 

 ๓.๔๙ ๓.๒๓ ๓.๑๙ ๓.๓๔ ๒.๙๑ 
เกษตรกรรม ๓.๔๙ - ๐.๒๖ ๐.๓๐ ๐.๑๕ ๐.๕๘* 
ค้าขาย ๓.๒๓ - - ๐.๐๔ -๐.๑๑ ๐.๓๒ 
รับราชการ ๓.๑๙ - - - -๐.๑๕ ๐.๒๘ 
รับจ้าง ๓.๓๔ - - - - ๐.๔๓* 
อ่ืน ๆ ๒.๙๑ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่มอีาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง การมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ อ่ืน ๆ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๘๕ 
 
ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน 
                    ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว       
                    โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน 
                    ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(n=๓๙๒) 
 

อาชีพ 
 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืน ๆ 

 ๓.๔๖ ๓.๑๘ ๓.๒๙ ๓.๔๐ ๒.๙๕ 
เกษตรกรรม ๓.๔๖ - ๐.๒๘ ๐.๑๗ ๐.๐๖ ๐.๕๑* 
ค้าขาย ๓.๑๘ - - -๐.๑๑ -๐.๒๒ ๐.๒๓ 
รับราชการ ๓.๒๙ - - - -๐.๑๑ ๐.๓๔ 
รับจ้าง ๓.๔๐ - - - - ๐.๔๕* 
อ่ืน ๆ ๒.๙๕ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่มอีาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง การมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ อ่ืน(ระบุ).... 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๖ 
 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 
                    สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามรายได้ 

(n=๓๙๒) 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ

พัฒนาชุมชน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS  F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๒๙ ๔ ๑.๐๕๗ ๐.๙๔๕ ๐.๔๓๘ 
ภายในกลุ่ม ๔๓๓.๐๑๑ ๓๘๗ ๑.๑๑๙   
รวม ๔๓๗.๒๔๐ ๓๙๑    

๒. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน  

ระหว่างกลุ่ม ๘.๓๘๔ ๔ ๒.๐๙๖ ๑.๙๑๐ ๐.๑๐๘ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๔.๖๔๘ ๓๘๗ ๑.๐๙๗   
รวม ๔๓๓.๐๓๑ ๓๙๑    

๓. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๓.๘๔๘ ๔ ๐.๙๖๒ ๑.๐๓๐ ๐.๓๙๒ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๑.๕๙๖ ๓๘๗ ๐.๙๓๔   
รวม ๓๖๕.๔๔๔ ๓๙๑    

๔. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๕๙๔ ๔ ๐.๖๔๙ ๐.๕๒๕ ๐.๗๑๘ 
ภายในกลุ่ม ๔๗๘.๒๓๘ ๓๘๗ ๑.๒๓๖   
รวม ๔๘๐.๘๓๒ ๓๙๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๒๐ ๔ ๑.๐๕๕ ๑.๐๖๓ ๐.๓๗๔ 
ภายในกลุ่ม ๓๘๓.๙๓๓ ๓๘๗ ๐.๙๙๒   
รวม ๓๘๘.๑๕๓ ๓๙๑    

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
(F=๑.๐๖๓, Sig.=๐.๓๗๔) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนที่มรีายไดต้่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
 
 
 

 
 



๘๗ 
 
 
ตารางที่ ๔.๑๘ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน 
                    เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตาม 
                    สมมติฐานที่ ๑-๕ 

(n=๓๙๒) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. 

ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

๐.๒๕๔ - 
 
๐.๗๙๙ 

 
- 

 
 

๒. อายุ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

 
- ๒.๓๒๔ ๐.๐๕๖ 

 
- 

 
 

๓. ระดับ
การศึกษา 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

 
- ๒.๖๑๗* ๐.๐๓๕ 

 
 

 
- 

๔. อาชีพ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

 
- ๒.๔๕๐* ๐.๐๔๖ 

 
 

 
- 

๕. รายได้ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

 
- ๑.๐๖๓ ๐.๓๗๔ 

 
- 

 
 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองสระแก้ว โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 



๘๘ 
 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงใน 
ตารางที ่๔.๑๙–๔.๒๐ 
ตารางที่ ๔.๑๙ ปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต 
                    เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ประชาชนสนใจการเมือง ต้องท ามาหากินเวลา วันหยุด วันท างานไม่ตรงกัน ๓ 
 เสียงประชาสัมพันธ์ ไม่ค่อยได้ยินเสียง บางจุดเสียงตามสาย ไม่ทั่วถึง จึงท า

ให้ ไม่ได้รับข่าวสาร 
๑๔ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 นายกเทศมนตรีลงพ้ืนที่น้อย ๒ 
 ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ และแก่ไขปัญหาไม่ตรงจุด รองรับส าหรับ

อาชีพ ของวัยรุ่น ตอนเลิกเรียนหรือวันหยุดเรียน 
 

๔ 
 หน่วยงานจะล่าช้า ต้องตามอย่างงานจริงจัง มิฉะนั้น งานต่างจะได้รับการ

หยิบยกมาพิจารณาเลย 
 

๕ 
 อายุมาก ไม่สะดวกเข้าร่วมงานกับชุมชนบ่อยนัก ๘ 
 ประชาชนไม่เข้าใจในแต่ละเรื่อง แต่ละด้านของการร่วมงาน/กิจกรรมต่าง ๆ  

จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
 

๓ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 ชุมชนของบประมาณจะไม่ค่อยได้รับผล ในเรื่องที่ชุมชนขอไป ถ้าไม่เดือดร้อน 
จะไม่ท าเรื่องยื่นขอไป 

 
๕ 

 ระบบราชการขั้นตอนจะเยอะ หลายชุมชนเลยท าให้บางชุมชนไม่ได้รับการ
อนุมัติตามเรื่องที่ขอไปในการพัฒนาชุมชน 

 
๒ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ประชาชนขาดความร่วมมือ ไม่มีความรู้เรื่องแผนพัฒนา หน่วยงานยังไม่ชัดใน

เรื่องแก้ไขปัญหาในชุมชน 
 

๓ 
 ประชาชนที่ค้าขายให้ความร่วมมือของคนในชุมชนยังน้อยขาดการ

ประสานงานให้ชุมชนออกมาร่วมกิจกรรมและในการมีส่วนร่วมการ
ประเมินผลไม่มี 

 
 

๗ 



๘๙ 
 
ตารางที่ ๔.๒๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล 
                    เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ข้อเสนอแนะ จ านวน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 ควรมีการเพ่ิมช่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารมาก ๆ เสียงตามสายให้ทั่วถึง ๖ 
 ทางเทศบาลควรให้ความส าคัญชุมชนทุกชุมชนให้ เท่ากันในการส่ง

งบประมาณให้ชุมชนได้พัฒนา 
 

๓ 
 ถ้ามีการประชุม ควรเห็นเป็นเวลา หลัง ๑๗.๐๐ นาฬิกา ๕ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 อยากให้นายกเทศมนตรีควรลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากกว่านี้ ๒ 
 อยากให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดกว่านี้จึงจะกวาดล้าง ยา

เสพติด ให้หมดไปได ้
 

๑๐ 
 อยากให้มีงานส าหรับเด็กและวัยรุ่นในวัยเรียนท า เพราะจะได้มีรายได้

ช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัว 
 

๒ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 ฝึกอบรมประชาชน ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ความส าคัญทุกชุมชนและ
ให้บริการที่ทั่วถึงทุกชุมชน  

 
๒ 

 อยากให้สื่อสาร+ท าความเข้าใจให้ความรักในด้านการพัฒนาชุมชนช่วยกันให้
มากกว่าเดิม 

 
๑ 

 อยากให้ดูแลผู้สูงอายุได้มีคุณภาพที่ดีกว่านี้ ในด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ การเจ็บป่วยที่มีหมอ มียาให้ทันเห็นการณ์ยามลูกหลานไม่ช่วยดูแล 
ผู้สูงอายุที่เคยช่วยงานชุมชนมาตลอด 

 
 

๑ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 อยากให้มีตู้แดง และต ารวจเข้าตรวจในชุมชนบ้าง ๑ 
 เทศบาลควรลงพ้ืนที่ให้บ่อยครั้งกว่านี้ และสอบถามถึงปัญหาให้แท้จริง 

ปฏิบัติจริง ในการแก้ไขเป็นข้อๆ เจาะจงตรงประเด็นนั้นๆ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ถามตาม
กรอบทฤษฎีของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and upHoff) ประกอบด้วยกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน 
การมีส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ ๑) การมีส่วนรวมในการตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งสรุปบท
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผู้บริหารเทศบาลเมือง 
ประธานคณะกรรมการชุมชน และตัวแทนประชาชนชุมชน จ านวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้วิจัยแยก
ประเด็นที่น่าสนใจได้ ๓ ประการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน 
และตัวแทนประชาชน ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารเทศบาล  

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารเทศบาลของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ได้จัดให้มีการประชาคมให้ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนให้เทศบาล
น าไปบรรจุลงในแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดการใช้จ่ายในงบประมาณประจ าปีต่อไป๑ กิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลเมืองสระแก้วค้นคว้ายกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่าง ๆ โดยน าหลัก
ประชาธิปไตยมาใช้ในการตัดสินใจ๒ ประชาชนในชุมชน จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีระเบียบ การ
วางแผน การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของชุมชน จะมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับประชาชนใน
ชุมชนได้อย่าดี๓ ต้องให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม รับรู้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมกันตัดสินใจใน
แก้ไขปัญหาด้วย เทศบาลในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องให้
ความส าคัญกับประชาชนในชุมชนให้สะดวก๔  

 

                                                           

๑ สัมภาษณ์ นายตระกูล สุขกุล, นายกเทศมนตรี เมืองสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒ สัมภาษณ์ นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓ สัมภาษณ์ นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์, หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๑ 
 

 

๒) ประธานคณะกรรมการชุมชน  

จากการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนจะมีการประชุมลงมติในที่ประชุมเป็นหลัก๕ เวลามีการ
ประชุมประชาชนได้มีการเข้าร่วมประชุมมีความคิดปรึกษาหารือที่ดีช่วยกันพัฒนาท้องที่๖ ประชาชน
ทุกวันนี้ส่วนมากไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไร ในการที่จะเข้ามาออกความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนา
ชุมชนร่วมกันกับของเทศบาล เพราะว่าความจริงจังในการแก้ไขปัญหาชุมชนของเทศบาลนั้น ไม่ว่า
งบประมาณอะไรก็แล้วจะเกิดปัญหายาวนาน บางครั้งน าปัญหาเข้าแผนการพัฒนาไปแล้วก็ไม่ปฏิบัติ
ตามคือว่ารองบประมาณตัวนั้นตัวนี้ให้รองบประมาณปีต่อไป ซึ้งประชาชนอยากมีส่วนร่วมเพ่ือจะให้
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น สาธารณูปโภค ความเป็นอยู่ การท าอาชีพ หรือขาดแคลน
สิ่งต่าง ๆ อยากให้ได้รับความช่วยเหลือ แต่ไม่ทันทวงทีประชาชนก็ไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือมากนัก
แต่ก็พอมีบ้าง๗ ส่วนมากประชาชนที่มาอยู่ในชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนคือ
ชุมชน ส่วนใหญ่จะยินดีทุกครั้งที่มีโครงการเข้ามาในชุมชน ประธานชุมชนจะประกาศเสียงตามสาย 
ประชาชนก็มีการส่วนร่วมประชุมต่าง ๆ ประชาชนก็มีบ้างมีการเสนอโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความเจริญในชุมชน๘  

๓) ตัวแทนประชาชน 

จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนประชาชนของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่าเทศบาลจะ
มีการสั่งการมาที่ชุมชนว่าจะพัฒนาไปในแนวทางใดแล้วจะประชุนคณะกรรมการชุมชน  แล้ว
ประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมและมีการประชุมชุมชน ว่ามีโครงการเข้ามา
ในชุมชนให้ประชาชนออกแสดงความคิดเห็น โครงการใดที่เหมาะสมกับชุมชนให้ชาวบ้านได้เข้า
มาร่วมตัดสินใจด้วย แบบการออกเสียงข้างมากด้วยการยกมือ แล้วประชาชนก็มีการเสนอโครงการ 
การฝึกอาชีพ ที่ชุมชนต้องการ และโครงการต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาในชุมชนต่อไป๙ ในการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีหน่วยงานจากเทศบาลเข้ามาประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชุมชนในที่

                                                           

๕ สัมภาษณ์ นานธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๗ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๖ สัมภาษณ์ นายส าราญ เอี่ยมสะอาด, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๗ สัมภาษณ์ นางสาววงจิตร เด่นกระจ่าง, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๑ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๘ สัมภาษณ์ นายชัยเวช ประวัติดี, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๙ สัมภาษณ์ นายธนกฤต ทูค ามี, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๕ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๒ 
 
ประชุมประชาคมที่มีโครงการเข้ามาชุมชนได้ร่วมตลอดชาวบ้านจะไม่ค่อยให้ความเท่าไหร่ เพราะมี
งานต้องท า๑๐ จะมีประชุมที่ศาลากลางชุมชนชาวบ้านก็ให้การริเริ่มในการคิดร่วมก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาร่วมแก้ไขและวางแผนปฏิบัติ๑๑ ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เทศบาลจะลงพ้ืนที่ไป
สอบถามชุมชนตามหมู่บ้านใครอยากได้อะไรก็เสนอแนะมาแล้วน ามาเข้าแผนท าโครงการให้ส่วนมาก
เป็นความคิดเห็นจากประชาชนตัดสินใจเองประชาชนอยากได้ ถนนเส้นนี้ อยากได้ท้อระบายน้ า อยาก
ได้สาธารณูปโภคต่างๆ ที่ประชาชนต้องการแล้วก็เสนอมาเทศบาลก็รับเรื่องไปส่วนมากที่ขอไปจะได้
ทุกอย่าง ถ้ามีงบประมาณจะจัดการให้ด่วน ถ้าไม่มีงบประมาณก็อาจจะรองบประมาณเข้ามาระยะ
ประมาณ ๑ ปี รอเข้าแผนรองบประมาณใหม่ ถ้าเร่งด่วนจริงไม่เกินงบประมาณทางเทศบาลจะจัดการ
ให้ในทันท๑ี๒ 

สรุปด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า โดยรวมแล้ว
ทางผู้บริหารให้ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนให้เกิดมีความเข้มแข็ง มีระเบียบ การ
วางแผน การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของชุมชน ปัญหาต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมกันตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา ฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนให้สะดวก  งบประมาณจะ
จัดการให้ด่วน ถ้าไม่มีงบประมาณก็อาจจะรองบประมาณเข้ามาระยะประมาณ ๑ ปี รอเข้าแผนรอ
งบประมาณใหม่ ถ้าเร่งด่วนจริงไม่เกินงบประมาณทางเทศบาลจะจัดการให้ในทันทีเพ่ือจะให้บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้วิจัยแยก
ประเด็นที่น่าสนใจได้ ๓ ประการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน 
และตัวแทนประชาชน ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารเทศบาล  

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารเทศบาลของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่า ส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน ได้จัดให้มีอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ เช่น อาสาสมัครประจ าชุมชน อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสาและอาสาชุมชน เป็นต้น๑๓ ประชาชนมีการประชุมการวางแผนและระดม

                                                           

๑๐ สัมภาษณ์ นางเปิ้น เวียนค า, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๓ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๑ สัมภาษณ์ นางมยุรี พรหมเกสร, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๖ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๒ สัมภาษณ์ นายอภิเดช ค ามี, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๘ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๓ สัมภาษณ์ นายตระกูล สุขกุล, นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๓ 
 
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน๑๔ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจะท าให้การพัฒนา
ชุมชนไม่ว่าจะโครงการรูปแบบไหน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน เช่น ร่วมกันบริหารสนับสนุน
ต่าง ๆ เพ่ือให้มีการก้าวเดินไปข้างหน้า พบปะพูดคุย การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น๑๕ ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ของการแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการต่าง ๆ เมื่อประชาชน
ได้รับมอบหมายให้กรรมการต่าง ๆ ก็จะรับรู้ปัญหาได้อย่างชัดเจนก็จะให้ความร่วมมือในการท างาน 
เสนอการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี๑๖  

๒) ประธานคณะกรรมการชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
พบว่า ส่วนมากประชาชนไม่ค่อยมีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนชุมชนอ่ืน ๆ ส่วนมากชุมชน
ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทองนี้ จะมีฐานะเป็นส่วนมากจะไม่ค่อยจะสนในเรื่องในการมีส่วนร่วมสัก
เท่าไหร่ เป็นส่วนน้อยที่จะมาคือไม่ค่อยมีปัญหา๑๗ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวลาถึงเทศกาลแต่
ละปีจะร่วมกลุ่มช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้า ท าความสะอาดในชุมชนในพ้ืนที่ออกก าลังกายประจ าชุมชน
เดือนละ ๒-๓ ครั้ง๑๘ การด าเนินงานไม่ค่อยมีเวลา ในการร่วมกิจกรรมคือเวลาที่มีกิจกรรมเข้ามาจะ
เป็นของคณะกรรมการส่วนใหญ่ มีประธาน มีกรรมการ มีที่ปรึกษา แต่ละคนจะมีต าแหน่งประชาชน
จะเข้ามามีส่วนร่วมก็ที่เข้าร่วมส่วนชาวบ้านจะเป็นการเกรงอกเกรงใจในการร่วมงาน๑๙ มีการพัฒนา
ในการด าเนินงานประธานชุมชนจะมีการตั้งทีมจากประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนเป็นคณะกรรมการ
ชุมชนให้เข้ามาช่วยร่วมงานเมื่อเวลามีงาน ประชาชนกลุ่มนี้แหละจะเข้ามามีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ คือ
เป็นการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหน้าที่โดยอัตโนมัติ๒๐  

 

 

                                                           

๑๔ สัมภาษณ์ นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว,  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๕ สัมภาษณ์ นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์, หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณเทศบาลเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๒ มกราคม๒๕๖๒. 

๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๗ สัมภาษณ์ นานธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๗ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๘ สัมภาษณ์ นายส าราญ เอี่ยมสะอาด, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๙ สัมภาษณ์ นางสาววงจิตร เด่นกระจ่าง, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๑ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๐ สัมภาษณ์ นายชัยเวช ประวัติดี, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๔ 
 

 

๓) ตัวแทนประชาชน 

จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนประชาชนชุมชนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่า มี
กิจกรรมของทางเทศบาลมาจะบอกประชาชนที่ไม่ติดภารกิจใด ๆ ก็จะไปเข้าร่วมกับทางเทศบาลที่มี
กิจกรรมต่าง ๆ ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็ก แห่เทียนเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น ชาวบ้านได้ให้
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับเทศบาลเป็นอย่างดี๒๑ ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมตลอดในการพัฒนา
ชุมชน เช่น ไฟฟ้า ถนน น้ าประปา ชาวบ้านก็จะเข้าร่วมรับฟังแผนงานจากเทศบาลเสร็จแล้วก็น ามา
ด าเนินการ๒๒ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นแม่ค้า พ่อค้าในการท างานจะเป็นการช่วยทรัพยากร วัสดุ หรือ
ทรัพย์สินในการสนับสนุน๒๓ ในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลหรือให้รับเหมามา
จัดการเพราะว่าเทศบาลจะมีรถโม่ปูน มีรถแม็กโคร มาไว้ใช้ เช่นงบประมาณไม่ถึงหนึ่งแสนบาทจะมี
พนักงานเทศบาลมาลงท าปรับปรุงแก้ไข แต่ทว่างบประมาณหลาย ๆ แสนหรือมากกว่านั้นจะเป็นของ
ผู้รับเหมามาด าเนินงาน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลามาร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนจะมีอาชีพ
ส่วนตัว เช่นอาชีพ ค้าขาย รับราชการ และงานประจ าธุรกิจส่วนตัว๒๔ 

สรุปด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่า จัดให้มี
อาสาสมัครกลุ่มต่างๆ เช่น อาสาสมัครประจ าชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสาและ
อาสาชุมชน จะท าให้การพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะโครงการรูปแบบไหน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน
เทศกาลแต่ละปีจะร่วมกลุ่มช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้า ท าความสะอาดในชุมชนในพ้ืนที่  เป็นงานวันเด็ก 
แห่เทียนเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น ในการร่วมกิจกรรมคือเวลาที่มีกิจกรรมเข้ามาจะเป็นของ
คณะกรรมการส่วนใหญ่ มีประธาน มีกรรมการ มีที่ปรึกษา แต่ละคนจะมีต าแหน่ง ประชาชนชาวบ้าน
จะเข้ามามีส่วนร่วมก็ที่เข้าร่วมส่วนชาวบ้านจะเป็นการเกรงอกเกรงใจในการร่วมงาน 

 

 

 

 

                                                           

๒๑ สัมภาษณ์ นายธนกฤต ทูค ามี, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๕ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๒ สัมภาษณ์ นางเปิ้น เวียนค า, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๓ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๓ สัมภาษณ์ นางมยุรี พรหมเกสร, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๖ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๔ สัมภาษณ์ นายอภิเดช ค ามี, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่  ๑๘ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๕ 
 

 

๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผู้วิจัย
แยกประเด็นที่น่าสนใจได้ ๓ ประการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน 
และตัวแทนประชาชน ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารเทศบาล  

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารเทศบาลของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จะไปตามระเบียบราชการที่มีให้เบิกจ่ายได้ ในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง 
และเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน๒๕ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อ
ชุมชน๒๖ เป็นการกระจ่ายผลประโยชน์ส่วนร่วมของชุมชนลดการมีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะเกิดโทษ
มากกว่าประโยชน์ของชุมชนได้๒๗ ต้องสร้างความเป็นกลางและความโปรงใสในการท างาน เห็น
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน๒๘  

ประธานคณะกรรมการชุมชน  

จากการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
พบว่า ประชาชนเห็นชอบที่มีโครงการเข้ามาในชุมชนประชาชนยินดีมากที่ท าให้เป็นประโยชน์ส่วน
ร่วม๒๙ ชุมชนได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากที่ได้ใช้เครื่องออก าลังกาย ในเวลาว่าง ท าให้ร่างกาย
แข็งแรงส่วนมากในชุมชนจะเป็นผู้สูงอายุ๓๐ ต้องรู้ถึงปัญหาของประชาชนแก่นแท้จริง ๆ ของปัญหา
ประชาชนมีอะไรบ้าง แล้วใช้ค าพูดในการพูดชักจูงโน้มน้าวให้ชาวบ้านที่ไม่เคยร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม และมีการเข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนถามถึงข่าวคราวบ้านนั้น 

                                                           

๒๕ สัมภาษณ์ นายตระกูล สุขกุล, นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๖ สัมภาษณ์ นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๗ สัมภาษณ์ นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์, หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาล 
เมืองสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๙ สัมภาษณ์ นานธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๗ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๐ สัมภาษณ์ นายส าราญ เอี่ยมสะอาด, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๖ 
 
บ้านนี้ เป็นอย่างไรประชาชนจึงได้ผลประโยชน์แท้จริง๓๑ ในการรับผลประโยชน์แบ่งจัดสรร
งบประมาณนั้นไม่มีในชุมชน ถ้าได้รับประโยชน์คือ ลอกท้อระบายน้ าในเมื่อท้อตันแล้ว หลอดไฟแสง
สว่าง ประมาณนั้น๓๒  

ตัวแทนประชาชน  

จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนประชาชนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่า ในการ
พัฒนาหลัก ๆ ก็มาจากเทศบาลอันไหนที่เป็นประโยชน์ชุมชนก็จะเสนอต่อเทศบาลไม่ว่าจะเป็น 
สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่ชาวบ้านเดือดร้อนจะน าเสนอ กับสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 
ให้น าเรื่องเข้าอนุมัติกับสภาเทศบาลเพ่ือจะของบประมาณมาท าที่ชาวบ้านที่ยังไม่สิ่งเหล่านี้เป็นหลัก 
เพราะฉะนั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง๓๓ ประชาชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน คือ มีโครงการไทย
นิยมยั่งยืนจะมีเงินเข้ามาให้ชุมชนได้มาบริหารในชุมชน ชุมชนนี้น าเงินไปซื้อเลี้ยงโค กระบือ มาเลี้ยง
ในชุมชนเพ่ือให้โค กระบือ ออกลูกก็น าลูกไปขายซึ่งเป็นก าไรในการเลี้ยง แล้วน าเงินมาปันผลก าไร
ให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้งหมด๓๔ ไม่ว่าทางเทศบาลจะท าอะไรประชาชนก็ยินดี ที่ให้การพัฒนาเห็น
ดีเห็นชอบต่าง ๆ แต่บ้างครั้งก็ให้มีปัญหาก่อนจึงมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เช่นท้อระบายน้ า สนาม
กีฬา๓๕ ในการรับผลประโยชน์ ประชาชนได้รับมาก เช่น ถนน ระบบประปา ชุมชนอยู่บริเวณสามแยก
สระแก้วไปทางจังหวัดจันทบุรี มีถนนสี่เลนส่วนมากจะสะดวกอยู่แล้ว๓๖ 

สรุปด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า ตาม
ระเบียบราชการที่มีให้เบิกจ่ายได้ ในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง และเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน สร้าง
ความเป็นกลางและความโปรงใสในการท างาน เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อัน
ไหนที่เป็นประโยชน์ชุมชนก็จะเสนอต่อเทศบาลไม่ว่าจะเป็น  หลอดไฟแสงสว่าง สาธารณูปโภค ถนน 
ไฟฟ้า น้ าประปา ท้อระบายน้ า สนามกีฬา เลี้ยงโค กระบือ ที่ชาวบ้านเดือดร้อนจะน าเสนอ กับสมาชิก
สภาเทศบาล (ส.ท.) ให้น าเรื่องเข้าอนุมัติกับสภาเทศบาล 

                                                           

๓๑ สัมภาษณ์ นางสาววงจิตร เด่นกระจ่าง, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๑ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๒ สัมภาษณ์ นายชัยเวช ประวัติดี, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๓ สัมภาษณ์ นายธนกฤต ทูค ามี, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๕ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๔ สัมภาษณ์ นางเปิ้น เวียนค า, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๓ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๕ สัมภาษณ์ นางมยุรี พรหมเกสร, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๖ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๖ สัมภาษณ์ นายอภิเดช ค ามี, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๘ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๗ 
 

 

 

 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผู้วิจัยแยก
ประเด็นที่น่าสนใจได้ ๓ ประการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน 
และตัวแทนประชาชน ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารเทศบาล 

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารเทศบาลของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ด้านการ
ประเมินผล ทางเทศบาลได้เปิดโอกาสให้มีความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น 
ทางออนไลน์มีเดีย FaceBook การเสนอความคิดเห็นให้เทศบาลทราบ ที่เทศบาลเปิดเอาไว้ และการ
พบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ๓๗ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลในระดับความคิดเห็นในการ
พัฒนา ระดับการมีส่วนร่วมในการประชาคม การด าเนินงานโครงการของเทศบาล๓๘ การประเมินผล
จะท าให้ประชาชนตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น แสดงความชอบศักยภาพคาดหวังไว้ได้ ซึ่งการมีส่วน
ร่วมนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนได้๓๙ รู้การสร้างการตรวจสอบ และ
หลักเกณฑ์ในการมีส่วนร่วมกันในชุมชนที่ชัดเจน ต้องแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ หวังผลใน
ความส าเร็จ พัฒนาชุมชนของเทศบาลให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน๔๐  

๒) ประธานคณะกรรมการชุมชน  

จากการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
พบว่า ประชาชนเป็นกรรมการตรวจสอบประเมินผลเป็นกรรมการเบิกจ่ายได้มีส่วนร่วมทั้งหมดใน
ชุมชน รู้การสร้าง การตรวจสอบ พัฒนาชุมชน๔๑ ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ เป็นหูเป็น

                                                           

๓๗ สัมภาษณ์ นายตระกูล สุขกุล, นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๘ สัมภาษณ์ นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ ,  รองนายกเทศมนตรี เมืองสระแก้ว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  

๓๙ สัมภาษณ์ นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์, หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณเทศบาลเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๐ สัมภาษณ์ นางสาวสุภรัชต์  อินทรเทพ, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เมือง อ า เภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๑ สัมภาษณ์ นานธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๗ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๘ 
 
ตาแทนผู้น าชุมชนให้ความสะดวก๔๒ ในการประเมินผลประธานกับกรรมชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบ๔๓ 
การที่ประชุมต้องแจ้งในที่ประชุมว่าเรามีการด าเนินการอะไรแบบไหนอย่างไรต้องบอกในที่ประชุมใน
การใช้จ่ายอะไรไป แต่ในที่นี้ไม่มีการด าเนินการร่วมกับเทศบาล เพราะเปลี่ยนแปลงประธานคณะ
กรรมการชุมชนชุดใหม่ ยังอยากรู้รายละเอียดให้มากนี้ เบื้องต้น๔๔  

๓) ตัวแทนประชาชน 

จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนประชาชนการชุมชนของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินคอยตรวจสอบได้เต็มที่เพราะประชาชนเป็นผู้ที่ตรวจสอบที่
ดีที่สุด ชาวบ้านมีปากมีเสียง อย่างมีประชาคมทางเทศบาลจัดขึ้น เทศบาลให้สิทธิประชาชนทุกคน 
สามารถยกมือพูดได้ แบบนี้ดีไหม แบบนั้นดีไหม แล้วมาพิจารณาจากความส าคัญมาก ไปหา
ความส าคัญน้อยที่สุด ที่ประชาชนต้องการ๔๕ ส่วนมากในการประเมินผล คณะกรรมการชุมชนเป็น
ผู้เข้าร่วมประเมินผลต่าง ๆ ประชาชนจะไม่มเีวลาในการมีส่วนร่วมประเมินผล เพราะส่วนใหญ่จะเป็น
พนังงานบริษัท ถ้ามีการประชุมครั้งต่อไปประธานคณะกรรมการชุมชนก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบ
และให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น๔๖ ให้ประชาชนที่ว่างงานหรือแม่บ้านที่ไม่มีงานท า จะตั้ง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพราะจะมีการอบรมต่าง ๆ จะเป็นบุคคลให้เข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกอย่าง๔๗ การประเมินผลของประชาชนส่วนใหญ่จะค่อยตรวจสอบดูแลท าดี
ไหมท าถูกต้องไหมก็ค่อยออกมาดูตามความต้องการของประชาชน ถ้าท าไม่ถูกก็ต้องแย่งเป็นธรรมดา
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ควรจะต้องท าให้ดีที่สุด๔๘ 

 

 

                                                           

๔๒ สัมภาษณ์ นายส าราญ เอี่ยมสะอาด, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๓ สัมภาษณ์ นางสาววงจิตร เด่นกระจ่าง, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๑ พืน้ท่ีเขตเทศบาลเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๔ สัมภาษณ์ นายชัยเวช ประวัติดี, ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ๑๙ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๕ สัมภาษณ์ นายธนกฤต ทูค ามี , ประชาชนชุมชนที่  ๕ พื้นที่ เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๖ สัมภาษณ์ นางเปิ้น เวียนค า, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๓ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๗ สัมภาษณ์ นางมยุรี พรหมเกสร, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๖ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๘ สัมภาษณ์ นายอภิเดช ค ามี, ตัวแทนประชาชนชุมชนที่ ๑๘ พื้นที่เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๙ 
 

สรุปด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าได้เปิด
โอกาสให้มีความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น ทางออนไลน์มีเดีย FaceBook 
การเสนอความคิดเห็นให้เทศบาลทราบ ที่เทศบาลเปิดเอาไว้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินคอย
ตรวจสอบได้เต็มที่และเป็นผู้ที่ตรวจสอบที่ดีที่สุด ที่จริงแล้วส่วนใหญ่ประชาชนจะเป็นพนังงานบริษัท 
ถ้ามีการประชุมครั้งต่อไปประธานคณะกรรมการชุมชนก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบและให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น 

 
 

๔.๖ สรุปองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๐ 
แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ

พัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

- การด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน 
- สนับสนุนช่วยเหลือ 

- การดูแลสาธารณะประโยชน์ 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาชน 
-การวางแผนร่วมงานกับประชาชน 
 
 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

- ประชุมกับเทศบาลเสนอปญัหาความต้องการในพัฒนา
ชุมชน 

- แสดงความเห็นคดัค้าน หรือโต้แย้งอย่างมีเหตผุลเมื่อเลือก
โครงการ 

- การประชาคมจดัแผนปฏิบัติการเพื่อก าหนการใช้จ่ายใน
งบประมาณ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสีว่นร่วมการตดัสินใจ 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

- การตรวจสอบในการด าเนินงาน 

- ปรับปรุงกิจกรรม 

- การติดตามดูแลแผนงานของโครงการ 

- ความคิดเห็นในช่องทาง ตู้แสดงความคิดเห็น  
  ทางออนไลน์ 
- การสังเกตแผนการพัฒนา 
 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

- โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

- สามารถน ากิจกรรมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- สามารถน าความรู้ที่ได้รับแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  
- เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน 

- สร้างความเป็นกลาง และความโปรงใสในการท างาน 

 

 



๑๐๑ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนประกอบไปด้วย ๔ ด้านที่ส าคัญ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซ่ึงแต่ละด้านมีข้อค้นพบท่ีส าคัญต่อไป ดังนี้ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ประชาชนเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเสนอปัญหาความต้องการของชุมชม แล้วจัด
กิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลเมื่อ
คณะกรรมการชุมชนตัดสินใจเลือก โครงการที่ไม่ตรงกับการพัฒนาชุมชน จากนั้นจัดให้มีการ
ประชาคมให้ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนเพ่ือแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนการใช้จ่ายใน
งบประมาณประจ าปีต่อไป เป็นการจะลงพ้ืนที่ไปสอบถามชุมชนตามหมู่บ้านใครอยากได้อะไรก็
เสนอแนะมาแล้วน ามาเข้าแผนท าโครงการให้ส่วนมากเป็นความคิดเห็นจากประชาชนตัดสินใจ 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน มีส่วน
ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของเทศบาล มีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ของการแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการต่าง ๆ 
เมื่อประชาชนได้รับมอบหมายให้กรรมการต่าง ๆ ก็จะรับรู้ปัญหาได้อย่างชัดเจนก็จะให้ความร่วมมือ
ในการท างาน เสนอการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  มีกิจกรรมของทางเทศบาลมาจะบอก
ประชาชนที่ไม่ติดภารกิจใด ๆ ก็จะไปเข้าร่วมกับทางเทศบาลที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ทุกงานไม่ว่าจะเป็น
งานวันเด็ก แห่เทียนเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น ชาวบ้านได้ให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

มีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน
สามารถน ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆของการพัฒนาชุมชน ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งได้รับ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตร่วมกันในชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้รับแก้ปัญหาในชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ภายใต้การด าเนินงานของเทศบาล ต้องสร้างความเป็นกลางและความโปรงใสในการ
ท างาน เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องรู้ถึงปัญหาของประชาชนแก่นแท้จริง ๆ 
ของปัญหาประชาชนมีอะไรบ้าง แล้วใช้ค าพูดในการพูดชักจูงโน้มน้าวให้ชาวบ้านที่ไม่เคยร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม และมีการเข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนถามถึงข่าวคราวบ้าน
นั้น บ้านนี้เป็นอย่างไรประชาชนจึงได้ผลประโยชน์แท้จริง 

 

 

 



๑๐๒ 
 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบในการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนของ
เทศบาล มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการชุมชน ใน
งานด้านการพัฒนาชุมชน ปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้ความเหมาะสมกับชุมชน มีส่วน
ร่วมในการติดตามดูแลอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามแผนงานของโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ในชุมชน เทศบาลได้เปิดโอกาสให้มีความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น ทาง
ออนไลน์ FaceBook การเสนอความคิดเห็นให้เทศบาลทราบ ที่เทศบาลเปิดเอาไว้ และการพบปะ
พูดคุยในโอกาสต่าง ๆประชาชนเป็นผู้ที่ตรวจสอบที่ดีที่สุด ชาวบ้านมีปากมีเสียง  ให้สิทธิประชาชนทุก
คน ยกมือพูดได้ แบบนี้ดีไหม แบบนั้นดีไหม แล้วมาพิจารณาจากความส าคัญมาก ไปหาความส าคัญ
น้อยที่สุด ที่ประชาชนต้องการ 



 
 

  

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๒ ชุด มา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอดังต่อไปนี้ ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างไร ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

การวิจัยครั้ งนี้  ด า เนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  ( Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๙๒ 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.)  และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๒ คน แบบตัวต่อตัว และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๔ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘  
อายุ ๔๑-๕๐ ปี มีจ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา  
มีจ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ อาชีพรับจ้าง มีจ านวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ และ
รายได้อยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖  

๕.๑.๒ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน  ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=๓.๒๕, S.D.=๐.๙๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=๓.๒๖, 
S.D.=๑.๐๕๗) 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=๓.๒๘, 
S.D.=๑.๐๕๒)       

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅=๓.๓๕,  
S.D.=๐.๙๖๗) 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=๓.๑๒, 
S.D.=๑.๑๐๙) 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้
ดังนี้ 



๑๐๕ 
 

สมมติฐานข้อที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๗๙๙) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๕๖) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมแตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๓๕) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมแตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๔๖) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยจึง 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๓๗๔) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) 

บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. การมีส่วนรวมในการตัดสินใจ 

โดยรวมแล้วทางผู้บริหารให้ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนให้เกิดมีความ
เข้มแข็ง มีระเบียบ การวางแผน การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของชุมชน ปัญหาต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมกัน
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนให้
สะดวก งบประมาณจะจัดการให้ด่วน ถ้าไม่มีงบประมาณก็อาจจะรองบประมาณเข้ามาระยะประมาณ 
๑ ปี รอเข้าแผนรองบประมาณใหม่ ถ้าเร่งด่วนจริงไม่เกินงบประมาณทางเทศบาลจะจัดการให้ในทันที
เพ่ือจะให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

จัดให้มีอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครประจ าชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จิตอาสาและอาสาชุมชน จะท าให้การพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะโครงการรูปแบบไหน ก็จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดในชุมชนเทศกาลแต่ละปี จะรวมกลุ่มช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้า ท าความสะอาดในชุมชน
ในพ้ืนที่ เป็นงานวันเด็ก แห่เทียนเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น ในการร่วมกิจกรรมคือเวลาที่มี
กิจกรรมเข้ามาจะเป็นของคณะกรรมการส่วนใหญ่ มีประธาน มีกรรมการ มีที่ปรึกษา แต่ละคนจะมี
ต าแหน่ง ประชาชนชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมก็ที่เข้าร่วมส่วนชาวบ้านจะเป็นการเกรงอกเกรงใจใน
การร่วมงาน 

 

 



๑๐๖ 
 

๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

ตามระเบียบราชการที่มีให้เบิกจ่ายได้ ในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง และเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน สร้างความเป็นกลางและความโปรงใสในการท างาน เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน อันไหนที่เป็นประโยชน์ชุมชนก็จะเสนอต่อเทศบาลไม่ว่าจะเป็น  หลอดไฟแสงสว่าง 
สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ท่อระบายน้ า สนามกีฬา เลี้ยงโค กระบือ ที่ชาวบ้านเดือดร้อน
จะน าเสนอ กับสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ให้น าเรื่องเข้าอนุมัติกับสภาเทศบาล 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ได้เปิดโอกาสให้มีความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น ทางออนไลน์
มีเดีย FaceBook การเสนอความคิดเห็นให้เทศบาลทราบ ที่เทศบาลเปิดเอาไว้ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการประเมินคอยตรวจสอบได้เต็มที่และเป็นผู้ที่ตรวจสอบที่ดีที่สุด ที่จริงแล้วส่วนใหญ่ประชาชนจะ
เป็นพนังงานบริษัท ถ้ามีการประชุมครั้งต่อไปประธานคณะกรรมการชุมชนก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบ
และให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 

๕.๑.๕ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

๑. เสียงประชาสัมพันธ์ ไม่ค่อยได้ยินเสียง บางจุดเสียงตามสาย ไม่ทั่วถึง จึงท าให้ ไม่ได้
รับข่าวสาร ประชาชน ต้องท ามาหากิน เวลา วันหยุด วันท างานไม่ตรงกัน  

๒. ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ ท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความ 
ล่าช้า 

๓. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ และแก่ไขปัญหาไม่ตรงจุด รองรับส าหรับอาชีพ  
ของวัยรุ่นเยาวชน ตอนเลิกเรียนหรือวันหยุดเรียน 

๔. หน่วยงานจะล่าช้า ต้องตามอย่างงานจริงจัง มิฉะนั้น งานต่างจะได้รับการหยิบยกมา
พิจารณาเลย 

๕. ประชาชนไม่เข้าใจในแต่ละเรื่อง แต่ละด้านของการร่วมงาน/กิจกรรมต่าง ๆ  จึงไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ 

๖. หน่วยงานจะล่าช้า ต้องตามอย่างงานจริงจัง มิฉะนั้น งานต่างจะได้รับการหยิบยกมา
พิจารณาเลย 

๗. อายุมาก ไม่สะดวกเข้าร่วมงานกับชุมชนบ่อยนัก 
๘. ชุมชนของบประมาณจะไม่ค่อยได้รับผล ในเรื่องที่ชุมชนขอไป ถ้าไม่เดือดร้อน จะไม่

ท าเรื่องยื่นขอไป 



๑๐๗ 
 

๑๐. ระบบราชการขั้นตอนจะเยอะ หลายชุมชนเลยท าให้บางชุมชนไม่ได้รับการอนุมัติ
โครงการตามเรื่องที่ขอไปในการพัฒนาชุมชน 

๑๑. ประชาชนที่ค้าขายให้ความร่วมมือของคนในชุมชนยังน้อยขาดการประสานงานให้
ชุมชนออกมาร่วมกิจกรรมและในการมีส่วนร่วมการประเมินผลไม่มี 

ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

๑. ควรมีการเพ่ิมช่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารมาก ๆ เสียงตามสายให้ทั่วถึง 
๒. ควรมีการประชุม ควรเห็นเป็นเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
๓. ควรให้ความส าคัญชุมชนทุกชุมชนให้เท่ากันในการส่งงบประมาณให้ชุมชนได้พัฒนา 
๔. ควรฝึกอบรมประชาชน ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ความส าคัญทุกชุมชนและให้บริการที่

ทั่วถึงทุกชุมชน 
๕. ควรสื่อสารกับท าความเข้าใจให้ความรักในด้านการพัฒนาชุมชนช่วยกันให้มากกว่าเดิม 
๖. อยากให้ดูแลผู้สูงอายุได้มีคุณภาพที่ดีกว่านี้ ในด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การ

เจ็บป่วยที่มีหมอ มียาให้ทันเห็นการณ์ยามลูกหลานไม่ช่วยดูแล ผู้สูงอายุที่เคยช่วยงานชุมชนมาตลอด 
๗. การแจ้งผลประเมินยังไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ผลท าให้ประชาชน

บางส่วนไม่เข้าใจในกระบวนการท างานของเทศบาล 
๘. อยากให้มีตู้แดงแสดงความคิดเห็น และอยากให้ต ารวจเข้าตรวจในชุมชนบ้าง 
๙. อยากลงพ้ืนที่ให้บ่อยครั้ง และสอบถามถึงปัญหาให้แท้จริง ปฏิบัติจริง ในการแก้ไขเป็น

ข้อ ๆ เจาะจงตรงประเด็นนั้น ๆ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” มีประเด็นน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” พบว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  เป็นไปตาม
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  เสริมพงษ์ 
อยู่โต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร” พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ



๑๐๘ 
 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับปานกลางทั้ งหมด ๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขต
ดุสิตกรุงเทพมหานคร” พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพบว่าโดยภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายได้ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมการรับ
ผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง๒ 

๕.๒.๒ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพเป็นรายด้าน 

๑. ด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” พบว่า  ด้านการมีส่วนรวมในการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนได้เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเสนอปัญหาความ
ต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในพัฒนาชุมชน  ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เป็น
เช่นนั้น ไม่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติชัย สินคง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก” พบว่า ประชาชนในการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านมีส่วนร่วมตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย๓ 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” พบว่า  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากประชานมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปทิดา ปานเนตรแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการด าเนินงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง๔ 

                                                           

๑ เสริมพงษ์  อยู่ โต , “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร”, ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๑). 

๒ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, “การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร”, 
รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒). 

๓ กิตติชัย สินคง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๔ ปทิดา ปานเนตรแก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 



๑๐๙ 
 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผลการวิจัยพบว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” พบว่า  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อ
โครงการต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และชุมชน ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัสสุรีย์ คูณกลาง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น” พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ได้แก่ การรับผลประโยชน์ ในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง๕ 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” พบว่า  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
มีการประเมินผลความคุ้มค่าของแผนจากงบประมาณที่ ใช้  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พาณี เรียงทอง และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านประเมินผล อยู่ในระดับ
ปานกลาง๖ 

๕.๒.๓ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่าง
กัน จ าแนกได้ดังนี้  

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าเพศไม่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชัย ตรีทศ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี โดย

                                                           

๕ ภัสสุรีย์ คูณกลาง, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนา
เมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”, ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารสาธารณสุข, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยของแก่น, ๒๕๔๖). 

๖ พาณี เรียงทอง และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 



๑๑๐ 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล๗ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าอายุไม่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์ เบญญากาจ  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี” พบว่า การมีส่วนร่วมโดยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ที่ไม่มีผลต่อการมีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาต าบล จากโครงการปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมการเป็นประชาคมตามแนวทางของ
ทางราชการ๘ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า
ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทรงกรด ไกรกังวาร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ระดับการศึกษา ความ
เข้าใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบล๙ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าอาชีพมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร”
พบว่า ปัจจัยที่มีผลประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหา
นครโดยภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านอาชีพ มีบทบาทส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาชุมชน๑๐ 

 

 

                                                           

๗ สุภชัย ตรีทศ, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี”, 
ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๗). 

๘ ชัยฤทธิ์ เบญญากาจ, “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาต าบลตาวา อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๗). 

๙ ทรงกรด ไกรกังวาร, “ความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐). 

๑๐ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิตกรงุเทพมหานคร”, 
รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒). 



๑๑๑ 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่ารายได้
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสริมพงษ์ อยู่โต  
ได้ศึกษาวิจัย เรื่ อง  “การมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร” พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ ประชาชนตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า รายได้ ที่แตกต่างกัน๑๑ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าชุมชน ผู้น าบริหารและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลและเข้ามามีบทบาทของการ
พัฒนาชุมชน 

๓. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาล
ได้จัดท าขึ้นรวมทั้งโครงการที่ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
โดยเฉพาะ ผู้มีรายได้น้อย เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนรับรู้และ
รับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนประชาชนไม่เข้าใจในแต่ละเรื่อง แต่ละด้านของการร่วมงาน/กิจกรรม 
ต่าง ๆ  โดยประชาชนสามารถน าเสนอโครงการให้กับเทศบาลเพ่ือพิจารณาก าหนดตามแผนพัฒนาใน
การด าเนินการของเทศบาล 

                                                           

๑๑ เสริมพงษ์  อยู่ โต , “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร”, ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๑). 



๑๑๒ 
 

๒. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น ไม่ควรมีการเล่นพรรค
พวกจนท าให้คนดีมีฝีมือไม่มีโอกาสท างาน และควรจะมีการน าความคิดเห็นของประชาชนมา
ประยุกต์ใช้ให้มีการพัฒนาบ้าง 

๓. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาให้ถูกต้องกับความเป็นจริง
ทั้งยังมีการชี้แจงรายละเอียดด้านงบประมาณในโครงการต่าง ๆ และการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ รวมไป
ถึงการท าประชาวิจารณ์ทุกครั้งก่อนที่จะมีการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนชุมชนได้รับ
ทราบด้วย 

๔. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลหรือช่างรับเหมาในการด าเนินงานควร
ด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่มีการจัดจ้างและ
จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งควรมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับมลภาวะ สถานการณ์ สภาพปัญหาและการแก้ไขให้กับประชาชน เพ่ือจะได้รับรู้แล้วท า
โครงการร่วมกันในการพัฒนาชุมชน 

๕. เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และให้บริการ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของประชาชน เป็นกลไก
หนึ่งในการพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรท าการศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในพัฒนาของเทศบาล 
๒. ควรศึกษาวิจัยในแนวการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมโดยไม่

ปล่อยให้เทศบาลแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวโดยประชาชนไม่ให้ความสนใจ 
๓. ควรท าการศึกษาวิจัยในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมอ่ืนๆ 

มาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นการบูรณาการระหว่างรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 

๔. ควรท าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้กว้างกว่านี้ เช่น เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

๕. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเทศบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของเทศบาลต่อไปในอนาคต 

 



๑๑๓ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
ข.ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑)  หนังสือ: 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการ
บริการจัดหางาน. กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐. 

โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต . กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๔.  

  .  การปกครองท้องถิ่น ไทย หลักการและมิติ ใหม่ในอนาคต . พิมพ์ครั้ งที่  ๔ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๖. 

เจมส์ แอล. เครย์ตัน . คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชน 
มีส่วนร่วม. แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล. ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์
ศักดิ์ศร.ี ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑. 

ชิต นิลพานิช และ กุลธน ธนาพงศธร . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชนบท. ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน . พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓. หน่วยที่ ๘. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒. 

ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ . ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน . ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๘. 

ณัฐนรี ศรีทอง . การเพิ่มศักยภาพภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน . พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๒. 

ดิเรก ก้อนกลีบ และวิชล มนัสเอ้ือศิริ . การพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ส านักส่งเสริม และ
ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐. 

ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร . พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๔๓. 

  . องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยและต่างประเทศ

เปรียบเทียบ. ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๙. 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม: หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 
นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร. การพัฒนาองค์กรชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน. องค์การมหาชน, ๒๕๔๖. 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์. กถาพัฒนากร. กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๐. 

 



๑๑๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

  . แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน . กรุงเทพมหานคร : ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๐. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ . 
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด , 
๒๕๕๔. 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี  บุรีกุล .  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  Participatory 
Democracy.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘.  

  .การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ . พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔. 

ประกอบ กรรณสูต. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร: ด่าน
สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒. 

ประเวศ วะสี . ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ . 
กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๑. 

  . ประชาสังคมต าบล. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๑. 
ปรัชญา เวสารัชช์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘. 
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
ชวลิต สละ. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. เชียงใหม่: 

ประชากรธุรกิจ, ๒๕๕๘. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก

จ ากัด, ๒๕๔๒. 
ไพสิฐ พรหมรักษา. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 

๒๕๔๒. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี . หลักการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาชนบท . กรุงเทพมหานคร : ส.ส.น.ไทย

อนุเคราะห์ไทย, ๒๕๒๖. 
วันรักษ์มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๑. 
 



๑๑๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การพัฒนาเมือง และชนบทประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: โพร์เพซ, ๒๕๕๑. 
สนทยา พลศรี. ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสดตร์, ๒๕๔๕. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จ ากัด , 

๒๕๔๗. 
สุปรีชา กมลาศน์. กลยุทธ์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕. 
สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ. การวิเคราะห์สังคมเพื่อพัฒนา : แนววิธีการ. พิมพ์ครั้งที่๖. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การคลังสินค้า และพัสดุ, ๒๕๔๓. 
สุวกิจ ศรีปัดถา หลักและทฤษฎีการพัฒนา. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาบริบท และแนวโน้ม

การพัฒนาท้องถิ่น และภูมภาค. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๙.  
อร เฉลิมพงษ.์ การพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๒. 
อาคม ใจแก้ว. การบิหารการพัฒนาเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สงขลา: แม็กซ์มีเดีย วาย ๒ เคเพรส, 

๒๕๕๑. 

 ๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และรายงานวิจัย: 

กรรณิกา ชมดี. “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเฉพาะ
โครงการสารภี ต าบลท่าช้าง อ าเภอวารินช าราย จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔. 

กิตติชัย สินคง. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

เครือวัลย์ สืบอ้าย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

เฉลิมพล แก้วแกมเสือ. “อาคารส านักงานเทศบาลนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๔๕.  

ชัยฤทธิ์ เบญญากาจ. “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาต าบลตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี”. ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์. ๒๕๔๗ . 

ดวงพร แสงทอง. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลใน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ”. ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, ๒๕๕๐. 



๑๑๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ทรงกรด ไกรกังวาร. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐ . 

ทศพล กฤตยพิสิฐ. “การมีส่วนร่วมของก านันผู้ใหญ่บ้านเขตหนองจอกที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาตามแนวทาง บวร และบรม: เพ่ือสร้างอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”. 
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์. ศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘. 

ธนาวิทย์ กางการ. “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรง
ใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. โครงการบัณฑิตศึกษา: สถาบันราชภัฎธนบุรี , 
๒๕๔๖. 

บุญส่ง แก้วอินทร์. “การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต . กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏราช
นครินทร์, ๒๕๔๖. 

ปทิดา ปานเนตรแก้ว. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๐. 

ประชัย ศรีจามร. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปลูกป่าภาครัฐ ต าบลป่าน้อยอ้อดอนชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์, ๒๕๔๙. 

ปิยะ ประทีปรักมณี. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ 
ภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 

พชรวรรณ พันธ์แตง. “แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ต าบล
บางนมโค”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๕๑. 

พระมหานเรศ โฆสกิตฺติโก  ฤทธิเดช. “การพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการของเทศบาลต าบลศรีรัตนะ 
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗ . 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ  ฐิติปสิทธิกร . “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐ ” . 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ . 

 



๑๑๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พวงทอง โยธาใหญ่. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ ” . รายงานการวิจัย . เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 

พาณี เรียงทอง และคณะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒. 

ไพรชล ตันอุด. “การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง เมืองน่าอยู่ : 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 
ค าชี้แจง : 
๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคล และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชมชนใน

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดังนี้ 
  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ     

 
 
       พระธวัชชัย สนฺติธมฺโม 
    นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๕๗ 
 

ตอนที่ ๑. แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
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. ระดับการศึกษา 
  □ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา  □ มัธยมศึกษา / ปวช. 
  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 
  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 
๔. อาชีพ 
  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 
  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 
  □ อ่ืน (ระบุ)...................... 
 
๕. รายได้ 
  □ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  □ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
  □ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท □ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
  □ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

ตอนที่  ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต 
              เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือขีดเครื่องหมาย  √ ภายใน  □  หน้าข้อความที่ท่าน   
             เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา
ดังนี้  
   ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
   ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ข้อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      

๑.๑  
ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเสนอปัญหา
ความต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ 
ในพัฒนาชุมชน 

     

๑.๒  
ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชน 

     

๑.๓  
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน พัฒนาชุมชน ใน
เทศบาลเมืองอย่างใกล้ชิด 

     

๑.๔  
ท่านได้มีส่วนร่วมในการท าประชามติเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการในการพัฒนาชุมชน 

     



๑๕๙ 
 

ข้อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๕  
แหล่งทรัพยากรได้รับการพัฒนาให้ยั่งยืน โดยท่าน
มีส่ วนร่ วมในการตัดสินใจในโครงการต่างๆ  
ของเทศบาล 

     

๑.๖  
ท่านมีส่วนร่วมในพิจารณาโครงการต่างๆที่อาจเกิด
ปัญหาต่อการพัฒนาชุมชนในเทศบาล 

     

๑.๗ 

ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นคัดค้านหรือ
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล เมื่อคณะกรรมการชุมชน
ตัดสินใจเลือก โครงการที่ไม่ตรงกับการพัฒนา
ชุมชน 

     

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

๒.๑  
ท่านมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการด าเนินงาน
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชน 

     

๒.๒  
ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงาน
ของเทศบาล 

     

๓.๓  
ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะประโยชน์ 
ของชุมชน 

     

๒.๔  
ท่านมีส่ วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

     

๒.๕  
ท่านได้มีส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาชุมชน 

     



๑๖๐ 
 

ข้อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๖  
ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการกิจกรรม
ภายในชุมชนท้องถิ่ น  เช่น  กิจกรรมต้ านภัย 
ยาเสพติด เป็นต้น 

     

๒.๗ 
ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ในชุมชน 

     

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

๓.๑  
ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมากขึ้น
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของการพัฒนาชุมชน 

     

๓.๒  
ท่านมีการพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนมากขึ้นของการด าเนินงานของเทศบาล 

     

๓.๓  
ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการต่างๆ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน 

     

๓.๔  
ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆของการพัฒนาชุมชน 

     

๓.๕  
ท่านสามารถน ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆของ
การพัฒนาชุมชน ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

๓.๖ 
ท่านมีส่วนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในการ
พัฒนาชุมชน 

     



๑๖๑ 
 

ข้อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๗ 

ท่านได้รับอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต
ร่ วมกันในชุมชน สามารถน าความรู้ ที่ ได้ รั บ
แก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่ งยืน ภายใต้การ
ด าเนินงานของเทศบาล 

     

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

๔.๑  
ท่านได้มีส่วนร่วมในการเข้า ไปสั ง เกตการณ์   
การท างานของเทศบาล 

     

๔.๒  
ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบในการ
ด า เนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนาชุ มชน 
ของเทศบาล 

     

๔.๓  
ท่านมีส่วนร่วมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลเมือง มีการประเมินผลความคุ้มค่าของ
แผนจากงบประมาณที่ใช้ 

     

๔.๔  
ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงานและ
สภาพ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการ
พัฒนาชุมชน 

     

๔.๕  

ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการชุมชน ใน
งานด้านการพัฒนาชุมชน ปรับปรุงกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆให้ความเหมาะสมกับชุมชน 

     



๑๖๒ 
 

ข้อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.๖ 
ท่ านมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการติ ดตามดู แลอนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามแผนงานของ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน 

     

๔.๗ 
ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเสวนาและแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการประเมินผล 

     

 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด  
ค าชี้แจง : ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 
 
๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ปัญหาและอุปสรรค.............................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................... 
.................................................................. ..............................................................................................  
 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
ปัญหาและอุปสรรค............................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................ ................................................ 
 

 



๑๖๓ 
 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ปัญหาและอุปสรรค.............................................................................................................. ..... 
................................................................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ปัญหาและอุปสรรค...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

 

 

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

 

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือ 

กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ค าแนะน า : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  
       จังหวัดสระแก้ว 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................นามสกุล............................................ ................... 
ต าแหน่ง.....................................................................วัน/เดอืน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์...................... ........... 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ๔. ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 
๑. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
๒. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
๓. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๔. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 



                 ประวัตผิู้วิจัย 
 

ชื่อ   :  พระธวัชชัย สนฺติธมฺโม (วรรณนาวิน) 

เกิด   :  วันศุกร์ที่  ๒๘ เดือนกันยายน พุทธศักราช 
      ๒๕๓๓ 

สถานที่เกิด  :  ๑๒๒ หมู่ ๖ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมือง      
      จังหวัดสระแก้ว 

แผนกธรรม  :  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การศึกษา  :  พุทธศักราช ๒๕๖๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ศึกษาดูงาน  :  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการ หน่วยงานงาน คือ  
      ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  
                                  ศูนย์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี 
      วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
   :  ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  
      ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ปีท่ีเข้าศึกษา     :  พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น ๑๐  

ที่อยู่ปัจจุบัน  :  วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ๑๒๒ ถนนสุวรรณศร อ าเภอเมือง        
                                  จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ 

ติดต่อ  :  โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๙๓๑ - ๓๘๒๗ 

E-mail  :  chai0899@hotmail.com. 
 


